
— 4 PAGINI 30 BANI tv— — Marți 27 martie 1973

In LUMINA HOTĂRlRII plenarei c.c. al p.c.r. cu privire la dezvoltarea continuă a EDUCAȚIEI FIZICE Șl SPORTULUI:

AMPLĂ PARTICIPARE A TINERETULUI 
LA ACȚIUNILE SPORTIVE DE MASĂ
Orientarea prioritară a activității de educație fizică a maselor către for

mele simple, larg accesibile, desfășurate în aer liber, așa cum se re
comandă în Hotărîrea de partid, constituie preocuparea principală a 

organelor și organizațiilor sportive, care se străduiesc să pună la dispoziția 
cetățenilor programe atractive, interesante, potrivit virstei și preferințelor oa
menilor.

Organizarea sistematică a unor competiții populare de sfirșil de săptă- 
mînâ începe să se înrădăcineze în practica muncii curente, să capete tra
diție.

Tn rîndurile de mai jos, care vin să completeze rubrica noastră de ieri, 
noi relatări despre acțiunile desfășurate duminică.

PRIMA „SPARTACHIADĂ DE IARNĂ

A MICILOR ViNĂTORI DE MUNTE"

A ÎNREGISTRAT UN SUCCES DEPLIN
co- 
du- 
au 
ac- 

indrâznea-

CLUJ, (Prin telefon de la 
respondentul nostru). Sîmbătăși 
minică. C.J.E.FS. și AjS-A. Cluj 
organizat în munții Apuseni o 
țiune sportivă inedită și
ță : prima ediție a .SPART ACHIA- 
DE1 DE IARNA A MICILOR VEXA
TORI DE MUNTE-, întrecere des
fășurată la Băișoara. Competiția 
(inițiată în spiritul șart 
te mișcării sportive de către Hotă
rârea Plenarei C.C. al P.CK1 a re
unit peste 120 de sportivi, elevi ai 
Școlilor generale din comunele cu 
profil muntos : Băișoara. Betâș. Mă-

Dincolo

21

caracter 
desfâșu- 
sute ce

suc-

CAZURI DE

premii acordate, printre care 
de perechi de schiuri, bocanci

sele
200
ce schi, precum și alte trofee și di
plome. La reușita întrecerii o con
tribuție remarcabilă au adus-o vînă- 
torii de munte (ale căror demonstra
ții pe diferite specialități — ștafete 
și patrule — au primit vii aplauze) 
ș: schiorii fruntași de la A.S.A. Bra
șov, Universitatea Cluj și Centrul 
de juniori Cluj, printre care putem 
aminti pe Gh. Bălan, Paul Ivănescu, 
Nicolae Suteu, Ioana Bîrsan, Vasile 
Farcaș, Csaba Portik și alții.

Revenind la concursul elevilor, a- 
ceștia și-au disputat întîietatea în 
cadrul unor probe de tir și schi 
(fond și coborîre) la două categorii 
de vîrstă. Dacă la tir au cîștigat re
prezentanții comunei Beliș, probele 
de schi au fost dominate, în schimb, 
de elevii școlii generale din Băișoa- 
ra, pregătiți de profesorul Flaviu

Paul RADVAN1

(Continuare în pag. a 2-a)

In această revărsare tumultuoasă a primăverii, muncii continuă să 
atragă numeroși tineri, care nu vor să-și ia rămas bun de la sporturile 
iernii.

Sfirșitul săptiminii trecute a fost bogat în concursuri populare de 
schi, în drumeții pe potecile incă înzăpezite^. FOTO; N. DRAGOȘ

EXCEPȚIE?

DRUMEȚIE Șl SCHI PENTRU ELEVII BRAȘOVENI
Frumoasa stațiune montană Poiana 

Brașov a cunoscut duminică un aflux 
de vizitatori care constituie, proba
bil, un record. Aproape la fiecare 
cinci minute, autobuzele plecate de 
la poalele Tîmpei revărsau miile de 
oameni - veniți să-și petreacă aici 
cîteva ore reconfortante, să schieze, 
să facă... plajă la un soare ca de 
primăvară, sau, pur și simplu să 
străbată zecile de cărări care împă
ienjenesc împrejurimile înverzite ale 
Poienii

Dar evenimentul care ne-a atras 
în mod special atenția se desfășura 
la intrarea în stațiune, pe porțiu
nea vechiului drum de acces, Intre

X

CONCURSUL DE PATINAJ

„PRIETENIA"

cabanele Poiana Ursului și Vînăto- 
ruL Aproximativ 600 de elevi din 
Școlile generale, din Liceele de cul
tură generală sau de alte speciali
tăți din Brașov îșl disputau întîieta
tea și îșl dovedeau calitățile pentru 
schi, în cadrul unei interesante pre
miere. C.J.E.F.S., Inspectoratul jude
țean școlar, comitetele municipale și 
județean ale U.T.C. și Consiliul ju
dețean al organizației pionierilor, 
toate din Brașov, au organizat, — 
deocamdată cu titlu experimental — 
o interesantă acțiune de masă; iniția
tiva a avut un dublu caracter i spor
tiv, prin disputarea cursei de cobo
rîre (transformată !ntr-una... de fond, 
pe alocuri, pe porțiunile plate), si 
aplicativ, conferit de faptul că toți 
participanțli la acțiune au trebuit să 
urce pe jos (punct de plecare — Pie
trele Iul Solomon din Brașov), cu 
schlurile pe umeri, plnă la locul de 
start, trecînd prin cîteva puncte de

Radu TIMOFTE

(Gentinuart to pag. a 8-aj

D C.C. a: P.C.R. cu privire la dezvoltarea 
sportului avem numeroase prilejuri de 
> mișcării sportive _  preocupări sus-

. jnmte șl taUMMre -•.'■■■ :- rrgsnUăni unui nu-
ai mare de activități. Întreceri s competiții de masă.
Ne stau la exemple concludente. Peste 5 000 de tineri din

județul Galați au participai, stmbăta și duminică, la concursurile de cros, 
organizate de CJEFS, organele, locale ale UTC și U.A.S.C.R. și de Clubul 
sportiv Galați, tn județul Teleorman, alțl mii de cetățeni de toate virstele 
s-au Întrecut tn cadrul „Festivalului sporturilor de masă* (programat in 
orașele Alexandria. Tr. Măgurele. Zimnicea. Roșrora de Vede și in 12 co
mune), în „Cupa Ghiocelul" și la „Ștafeta crosurilor de primăvara*. Din Hu
nedoara am primit știrea organizăm cu un succes remarcabil a .Festivalului 
sportului feminin* și a altor competiții eu o largă participare, inițiate de 
CJEFS și Consiliul sindical județean. „Crosul primăverii- — o adevărată săr
bătoare a sportului de masă, la reușita căreia au contribuit Consiliul mu
nicipal UTC, CJEFS, Inspectoratul școlar, a reunit, recent, la Timișoara, peste 
5 000 de concurențl. Alte citeva acțiuni cu largă audiența in rindea tineretu
lui — întrecerile de masă prilejuite de inaugurarea sezonului sportiv de pri
măvară la Satu Mare (peste 2 000 de concurenți la cros, ciclism, carting, pa
tinaj pe rotile, volei, baschet, handbal ; organizatori: CJEFS, ” :
dlcal județean. C.J.O.P., Comitetul județean UTC. Inspectoratul școlar). -Cro
sul fetelor", disputat la Mediaș sau „Crosul Primăverii^ ■ — ■
flecare din aceste frumoase și utile întreceri avind la start cite 
șl tinere.

Ne-au surprins, tocmai tn acest context general, citeva 
Am făcut cunoștința lor nedorită Ia sfirșitul săptăminii trecute 
rința de a prezenta un panoramic cit mai complet al bogatei agende a com
petițiilor de masă, am solicitat amănunte mai multor factori de resort. Din 
județele VASLUI, TULCEA, ILFOV șl OLT ni s-a răspuns. însă, că pentru 
sîmbătă și duminică (șl ce frumos a fost, peste tot. timpul!) nu este pro
gramată nici o Întrecere de masă. Nu vrem să ne grăbim cu concluziile : 
poate că aceste cîteva dezacorduri față de nota generală In care au început 
să muncească organele sportive sint un caz de excepție șl că lucrurile vor 
fi grabnic remediate. Vom reaminti, totuși, că trebuie să se treacă imediat 
și peste tot la aplicarea sarcinilor de răspundere încredințate de partid miș
cării sportive și că, printre acestea, un rol deosebft a fost acordat proble
mei privind larga cuprindere a tineretului, a oamenilor muncit tn practica
rea exercițiilor fizice și sportului de masă. In special in acele manifestări 
șl activități care se desfășoară ta aer liber.

TC

, Consiliul sin- 
1 școlar).

desfășurat la Zalău, 
500 de tineri
dezacorduri, 

cind, în do-

Iu
Goga, 
intre-

Tinărul nostru patinator 
unul din participanțli la 
cerile care încep mîine în Capitală

o.

De ieri dimineață și plnă In orele se
rii, intr-o succesiune non-stop. coborînd 
din avion și din trenurile Internaționale, 
au poposit printre noi oaspeții concursu
lui internaționa! de patinaj artistic 
.Prietenia", pentru juniori (sub 16 ani). 
Sint prezenți in Capitală toți reprezen
tanții celor șase țări participante : Bul. 
garia, Cehoslovacia. R. D. Germană. Po
lonia, Ungaria și U.R.S.S. La care se 
adaugă, bineînțeles, reprezentanții Ro. 
mâniei.

In lotul reprezentativ al țării noastre 
i-au făcut ultimele precizări. Înaintea 
startului. Culorile românești vor fi a- 
Birate de campioana națională Dotat 

Utrlolcâ șl Silvana Suclu, la fete și 
Se Octavian Goga, la băieți. Intr-o a 
loua selecționată vor ooneura patina
toarele Cornelia Pleu. Gabriela Voie* «1 
Emilia Țibula, precum și patinatorii A. 
ărian Georgescu și Cătălin loulță. Sln- 
tem reprezentațl. deci, numai in pro. 
sele individuale. Concursul cuprinde 
tnsă — așa cum am anunțat — »i pro
bele de perechi șl dans pe gheață.

De ieri după amiază șl continulnd tn 
tot cursul zilei de azi, oaspeții tntre- 
seriior iau primul contact cu gheața pa
tinoarului acoperit „S3 August", In ca
lmi antrenamentelor dinaintea startului 
oficial. Acesta va fi dat milne diminea
ță, cind patinatorii tnoep disputa tn ca- 
irul figurilor obligatorii.

Iată, de altfel, programul complet al 
zilei de milne : ora 8,30 — obligatorii, 
șâieți ; 16 30 — dansuri obligatorii ;
17.30 — program scurt, perechi. Joi in
tră in concurs fetele și se Încheie pro. 
ba de perechi. Finalele la dansuri sint 
programate pentru vineri, iar sîmbătă 
concursul la sfîrșit cu ultima apariție a 
tetelor. Totodată în cadrul programu
lui. sînt prevăzute și trei demonstrații.

reprezentațl. deci, numai tn pro- 
lndlvlduale. Concursul cuprindă 

— așa cum am anunțat — »1 pro-

Moment din derbyul de ia Craiova. In cursa pentru minge a cîștigat portarul Manta; Dinu a sosit o clipii 
mai tîrziu. FOTO : Dragoș NEAGU

„MOMENTUL NR. 2“ AL RETURULUI DIVIZIEI A LA FOTBAL

PROMISIUNILE DIN ETAPA INAUGURALĂ
AU PRIMIT DOAR O PARȚIALA CONFIRMARE
Se spune — și pe bună drep

tate — că fiecare partidă are 
propria sa istorie, că nici un 

meci nu seamănă cu altul.
Cu atât mai mult nu seamănă o 

etapă cu alta și iată, duminică, am 
avut în această privință cea mai 
bună dovadă.

Pentru că, dacă etapa inaugura
lă a returului ne-a adus recordul 
de goluri marcate in acest cam
pionat (31 1), alaltăieri s-a căzut în 
extrema opusă, înregistrîndu-se (cu 
un total de 11 goluri în 
recordul de ineficacitate 
lei ediții!

Deosebirile dintre cele 
mente ale returului au mers 
și mai departe; mai întîi, în sen
sul că de la o etapă dominată de 
gazde (12 puncte, față de 4 ale oas
peților) s-a trecut brusc la un ra
port de 9—7, deci aproape egalita-

8 partide) 
al actua-

două mo- 
însă

te între realizările echipelor vizi
tatoare și ale celor localnice ; în 
al doilea rînd — dar nu și cel mai 
puțin important! — calitatea în
săși a meciurilor, pe ansamblul 
acestei a doua etape din retur, a 
fost mai scăzută, chiar și în par
tide in care evoluau formații 
pretenții 
Steaua, 
Craiova, 
jocurile 
Ploiești,

Trecînd la 
clasamentului, 
nem, 
luptei pentru șefie, 
numai pentru că 
află în frunte la egalitate de puncte 
(situație rar întîlnită în cam
pionatele noastre, după 17 etape!), 
ci mai ales pentru că șapte forma
ții se află înșirate pe un interval

cu 
la șefia campionatului, ca 
Dinamo și Universitatea 
ca să nu mai amintim de 
de

ș.a.
la Constanța, Arad,

unele referiri asupra 
se cuvine să reți- 

în primul rînd, înăsprirea 
Și aceasta nu 
trei echipe se

de numai două puncte, în jumăta
tea superioară a clasamentului.

Ce implicații poate avea această 
stare de lucruri? Să ne gîndim, de 
exemplu, că cea de-a șaptea clasa
tă actualmente (Sport Club Ba
cău) joacă duminică acasă, putînd 
realiza 21 de puncte și egala 
astfel pe lider, care joacă în de
plasare! O întrecere pentru titlu, 
în care, „dintr-un foc“, a șaptea 
clasată o poate ajunge, ca puncte, 
pe prima este, fără îndoială pa
sionantă, cel puțin din acest punct 
de vedere... Iar lucrurile au șanse 
de a se complica și mai mult, dis
cutând în perspectiva etapei viitoa
re, dacă ne gîndim că a opta cla
sată, F. C. Argeș, joacă pe terenul

Radu URZICEANU

(Continuare în pag. a 3-a)

La ultima verificare oficială a 
candidaților pentru Istanbul, con
cursul republican de cros de la 
Băile Felix, toți cei cu care am 
stat de vorbă — atleți și antrenori 
— nc-au spus că s-au pregătit în 
această iarnă cu o intensitate și un 
volum neobișnuite pentru ei. După 
prima săptămînă de asemenea an
trenamente — nu s-au sfiit unii să 
recunoască — nu puțini erau cei 
care se văitau de tăria ședințelor 
de pregătire. Controalele medica
le, riguros efectuate, arătau însă 
că totul era în regulă. Organismul 
rezista, doar psihicul 
nu era încă racordat 
unui asemenea efort.

Și timpul a trecut, 
tuînd săptămîqsl peste 300 km, iar 
juniorii — ca să luăm doar două 
etaloane — 200 km. Ce însemnau 
acestea? Atingerea cotelor ce ja
lonează 
noscute 
lor din 
fondul 
Prima

nit, firesc, din partea antrenorilor, 
receptivi în a concepe și conduce 
antrenamentele la un nou volum,

fiind cel care 
la necesitatea

seniorii efec-

pregătirea atleților cu cu- 
cărți de vizită, a speranțe- 
țările cu tradiție în semi- 
și fondul internațional, 

schimbare de optică a ve-

O temă de actualitate: șpațiile de joacă, sport și agrement in cartiere

LA TIMISOARA PLANURILE DE SISTEMATIZARE
URGENTA DE ZONE DE SPORT PENTRU TINERI
• Condițiile civilizate din noile cartiere ți necesitatea afectării

unor spații adecvate exercițiului fizic in aer liber • Au dispărut

stadioanele Tehnometal, lisa și Electromotor, cine le ține locul ?

• Cind cetățenii așteaptă totul de la schițe... • Noi zone

de agrement in jurul orașului: Pădurea verde. Sag — Timișeni,

Albina • 21535 mp și 30 670 mp — spații afectate

Universității și Politehnicii timișorene pentru terenuri de sport

așteaptă munca voluntară a studenților

AU NEVOIE

la Istanbul, printre alții, bulgarul 
Jelev, fost campion european și re- 
recent cîștigător al redutabilului

A'tcoiae One seu, Natalia Andrei și Mihai Bistriceanu, elevii antrenorului, 
craiovean Ștefan Popescu, au contribuit la victoriile echipelor României 

la actuala edifie a Crosului Balcanic.
Foto: P. NAGY

Este bine știut, că asemenea multor 
localități din țară, municipiul Timi
șoara este in plin proces de dez
voltare, aspectul său urbanistic fiind 
permanent innoit. Pe multe terenuri, 
care nu de mult erau virane, au apă
rut cvartale de locuințe, adevărate 
orășele care adăpostesc mii de lo
cuitori. Enumerăm in acest sens car
tierele din zona Tipografilor, Calea 
Șagului, Zona Paciurea și mai re
cent construite cele din zonele Cir
cumvalațiunii I. II și III, care oferă 
locuitorilor condiții de locuit dintre 
cele mai confortabile.

Dar nu despre acestea vrem să 
vorbim, el de felul și de griji cu 
care au fost ocrotite bazele sportive 
vechi și de ceJe noi care trebuie 
construite pentru ca, «șa cum reiese 
din recenta Hottrlre a Plenarei C.C. 
al P.C.R. privind dezvoltarea conti
nui a educației fizice și sportului, ce
tățenii, Indiferent de virată, si albă 
la dispoziție amenajări corespunză
toare practicării exercițiului fizic și 
sportului.

Pe bună dreptate, mulți dintre cel 
cu care am stat de vorbă regretă că 
In locul stadioanelor Tehnometal, lisa. 
Electromotor și altele — care au fost 
dezafectate — nu au apărut alte spa
ții destinate sportului, deși în planu
rile de sistematizare au fost prevă
zute. Să amintim doar faptul că tn 
zona Tipografilor nu există nici un 
loc de joacă amenajat pentru copii, 
aceștia fiind nevoiți să folosească 
străzile, pentru a încinge o miuță sau 
alte jocuri specifice copilăriei. Dat

care locuiesc in 
Circumvalațiunii 

drept teren de 
strada. Ce pă 

rere au edilii ?
Foto : Dan ȚARAN

Copiii 
tona 
l au 
joacă.

sporit de lucru, singurul capabil să 
plaseze aceste probe într-o presti
gioasă ierarhie continentală. Victo
ria Bădescu. Silviu Dumitrescu, 
Geta Dumitrescu, Ștefan Popescu, 
Constantinescu-Xehoi, Zoltan Va
meș, toți cei care s-au ocupat 
de pregătirea atleților români în 
vederea Crosului Balcanic de la 
Istanbul, au privit această între
cere ca un test al orientării pre
gătirii actuale. Și bilanțul celei de 
a XVIII-a ediții a tradiționalei 
confruntări atletice din Balcani, a 
fost încurajator. Depășind rezulta
tele ediției precedente, de la Ate
na, reprezentanții României 
cerit șapte din cele zece 
puse în joc.

Cifra în sine nu epuizează
principalele concluzii. Ea vine, în- 
tr-adevăr, să încununeze o etapă 
(cei drept, organizată și desfășura
tă foarte bine sub 
trenorului federal 
șescu), dar, mai 
perspective pentru 
belor de semifond 
rințele antrenamentului 
concretizate în timp, prin rezulta
te de 
nală.

Iată,
rilor.

au cu- 
titluri

însă

coordonarea an- 
Nicolae Mără- 
ales, deschide 

ridicarea pro- 
și fond la ce. 

modern,

reală rezonanță intemațio-

de pildă, exemplul senio- 
La startul probei se aflau

Cros al armatelor prietene și iu
goslavul Korița, finalist la Jocu
rile Olimpice de la Miinchen. Fără 
a se mai intimida ca în atîtea alte 
dăți (temeinicia pregătirii era o 
certitudine), concurenții noștri -au 
atacat cu aplomb, au dus o trenă 
susținută și, în cele din urmă, Ni- 
colae Mustață a terminat învingă
tor cei 10 000 m, cu o performanță 
care este mai bună cu aproape 30 
de secunde decît cea realizată pe 
pistă. Cunoscuții Jelev și Korița 
au rămas și în urma celuilalt re
prezentant al nostru, Ilie Cioca, și 
echipa României s-a clasat prima 
în această probă. Nu mai puțin

Paul SLAVESCU
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VOIfIBALISTll
DE LA UNIVERSITATEA CIIIJ
ÎNVINGĂTORI ÎN PARTIDA

pe străzi, bineînțeles, copiii sînt ex
puși accidentelor de circulație. Este 
elocventă, în acest sens, cifra îngri
jorătoare pe care ne-a oferit-o conf 
dr. Ion Roșianu, șeful clinicii de chi
rurgie și ortopedie infantilă. Dinsul 
ne-a relatat că din totalul de 268 
copii accidentați In anul trecut, care 
au necesitat internarea de urgentă. 
34 au fost victimele accidentelor de 
circulație.

Consultând unul dintre planurile 
de execuție a spațiilor de joacă pen
tru copii, pus la dispoziție prin ama
bilitatea arb. Carol Laszlo, arhitect 
principal la Consiliul popular muni
cipal Timișoara, ne-am putut da sea* 
rai că din amplul program propus a-a 
realizat prea puțin, predominlnd în 
genera) terenuri de dimensiuni mici 
pentru copiii de 3—10 ani. Faptul că 
se preconizează ca majoritatea tere 
nurilor de dimensiuni mari să fie am 
plasate tn jurul stadionului 1 Mai 
a făcut ca multe dintre acestea să 
nu fie executate invocîndu-se, apoi, 
depărtarea de celelalte cartiere, 
asemenea, unii dintre beneficiari 
au întreprins mai nimic pentru 
proiectele să devină fapte. Printre

cestea amintim întreprinderile Elec- 
trobanat. Azur, Trustul de construc
ții, Universitatea Timișoara, Institu
tul politehnic, Liceul nr. 4 șl altele 
Nici acele mici spații de joacă pre
conizate în zonele Circumvalațiunii 
II și III nu și-au definitivat incă 
conturul. Iar locatarii acestor car
tiere așteaptă, pur și simplu, ca alții 
să acționeze In acest sens. Aceștia 
ar fi putut amenaja prin muncă pa
triotică terenuri de joacă pentru co
pii, fiindcă spații există. Insă lipsa 
de spirit gospodăresc face ca. la ora 
actuală, copiii să fie lipsiți de acele 
zone atât de necesare pentru exte
riorizarea energiei lor.

Desigur, faptul că organele locale 
de specialitate, în colaborare cu Con
siliul popular municipal Timișoara, 
și-au propus amenajarea unor zone 
de agrement In jurul orașului este 
îmbucurător. Amintim în acest sens 
amenajarea zonelor de

Duminică, In Capitală

CONCURS DE VITEZĂ PE CIRCUIT

la Pădurea

CU ELECTRA

De 
nu 
ca
a-

Petre ARCAN și Ion
corespondent’

(Continuare in pag.

STAN —

a 2-a)

Vi-l mai amintiți pe temerarul 
conducător auto care, af.dlnd virata, 
alerga tn curaele de viteză auto
mobilistice și la 60 de ani ? în me
moria acestui valoros alergător ro
mân, deținător a numeroase trofee 
naționale și internaționale, consem
năm inițiativa filialei A.C.R. 
București, care tn colaborare cu 
Service-Dacia București, organizea
ză duminică I aprilie — în Capi
tală — un concurs de viteză pe 
circuit dotat cu „CUPA JEAN 
CALCIANU". întrecerea va avea 
loc pe aleile din interiorul Com
plexului expozițional din preajma 
Casei Scînteii, la ea putînd parti-

cipa numai conducători aut? cu 
licență,

Startul k va da In manțe (mi
nimum 6 ture de pistă) la urmă
toarele clase : pînă la 850 cmc (I) 
de 1a 850 la 1000 cmc (a II-a)) ; de 
la 1000 la 1150 cmc (a III-a) ; de 
ia 1150 la 1500 cmc (a IV-a) ; peste 
1500 cmc (a V-a). Concurenții se 
pot înscrie la acest concurs (cei 
din provincie vor beneficia de ca
zare prin grija organizatorilor) la 
Filiala A.C.R. București din str. 
Lipscani nr. 6 pînă în ziua de 30 
martie ora

Pista va 
2 200 m.

Ieri dimineață, tn sala sporturilor 
din Cluj, s-a desfășurat partida res
tantă de volei, contând pentru e- 
tapa a XVIII-a a campionatului 
masculin, între echipele Universita
tea ți Electra. După primele două 
seturi elștigate detașat de gazde, în 
care clujenii au atacat In forță șl 
au avut un blocaj prompt, Univer
sitatea și-a permis o prematură re
laxare, ceea ce a avut drept ur
mare o echilibrare a jocului. Este 
adevărat, că In această perioadă a 
meciului antrenorul studenților, C. 
Bengeanu, a rulat întregul lot. In 
setul IV, oaspeții au dat o replică 

egal ja cuț 
care au trebuit 
eforturi pentru 
prelungiri.

14) pentru

12.
avea o lungime de

dîrză, jucînd de la 
voleibaliștii clujeni, 
să depună serioase 
a obține victoria In 
rul 3—1 (4, 5, —9, 
versitatea. S-au remarcat : Balaș, 
cavei. Blinda și Mateescu de la 
versitatea, respectiv Popescu. A 
dus cuplul V. Ranghel, din Ploiești, 
ți V. Moraru, din Cluj.

Sco- 
Uni-
Ma- 
Uni- 
con-
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LA riNALLLE REPUBLICAM

ALE SENIORILOR UN SINGUR 
CAMPION SI A PĂSTRAT TITLU I

A 5-a ediție a campionatelor re
publicane individuale, de judo (se
niori), încheiată duminică seara, în 
Bala Floreasca din Capitală, a avut 
un epilog — o spunem de la În
ceput — mai puțin așteptat. Doar 
un singur campion al ediției de r- 
nul trecut, din cei 6, prezenți cu 
toții In competiția finală, și-a păs
trat titlul — Dumitru Alexandru 
(Dinamo Brașov) la categoria se- 
znigrea ! Aceasta, după opinia noas- 
trâ. subliniază edificator faptul că 
•— spre deosebire de alți ani — la 
fiecare categorie de greutate numă
rul pretendenților la primele locuri 
a crescut considerabil. Cine ar mai 
fi crezut de pildă că la semimiilo- 
cie brașoveanul Mircea Notopol. 
scăpat de principalu-i adversar. 
Cerne! Roman (Dinamo București), 
accidentat în ajunul finalelor, nu-și 
va reedita succesul de anul trecut, 
mai ales că la recentele campio
nate internaționale din capitala Bul
gariei el intrecv.se o serie de con- 
curenți cu reputație și se dasise. 
finalmente pe locul secund ’ Sau 
cină s-ar fi așteptat la înfringerea 
fostului campion al us-r.’.or. Ale
xandru Filip (Dinamo Brașov) ir. 
partidă din tururile preliminare cu 
Stelian Ștcfănuț (Universitatea Cra
iova), un sportiv cu rezultate mo
deste pînă acum "

Lâ această ediție, cele mai multe 
succese le-au obținut totuși, dir.t- 
moviștii brașoveni (antrenor. Ale
xandru Vasile). E: au cucerit trei 
titluri de ramniorJ republicani — 
Ștefan Pop (ușoară). lasif lanoși 
(semimijlocie) și Dumitru Alexan
dru (semigrea).

Deosebit de îmbucurătoare stat și 
ascensiunile unor tineri. Dintre a- 
ceștia se cuvine s*-i subliniem In 
mod deosebit pe Tîberin Colorare 
(Șc. sp. Miercurea Cine) si Ionel 
Lazir (C-SAt Sibiu). Prfc-.ul, la ce 
20 de ani ai săi — pe lingă titlul 
de campion al junior , sr la greș a 
reușit să îmbrace » tricoul acordat 
învingătorului la aceeași categorie 
a seniorilor. Al doilea — ta virată 
de 22 de ani — și-a Învins tot; 
adversarii de la mijlocie. -
posesia mult rivnitulu: t t-u de 
campion al seniorilc- De altfel Io
nel Lazăr mai are înscrise in car
tea sa de vizită trei succese ase
mănătoare la finalele r . r 
un loc secund la ed tia ce «eE. r 
din 1971. Anul trecut, fiind arcv- 
dentat. el nu și-a putut spira șan
sele. Mulți alți tinen m tnptal CB 
curaj, deșf primeau repfiet ance 
adversari consacrați. izbutind, tn 
fața unora dintre ceeșria. si iasă 
învingători.

Desigur, meritul eefar ra—- 
pioni trebuie apreciat ca atare. Nn 
eSte, însă, mai pvt - adevirat. eă I 
tmiî dintre el fire- au beneficiat 
de șansa recalificărilor.

Am subliniat acest asnect dere- 
rece finalele de la sfirstriri sâptă- j 
fntnii trecute au fos». l-scrise es 
ultimul criteriu de verif rare s se- j 
lecție înaintea ea~- t*--'*c- r.-ro- 
pene (Madrid l*—13 rr-i la ear* j 
reprezentanții țârii roatrt re ‘ 
participa pentru prima oară Dael ț 
cel ce vor fi seircțorz: ta echipa ‘ 
pentru confruntările ere---- e-.talenu
se vor mobiliza teta! pertru a ob
ține rezultate tavorabiie în primele 
tururi, așteptând eventualul prilej 
al recalificărilor, atunci evoluțiile 
lor vor sta sub semnul îndoielii.

în fine, te revine să ne referim 
în cîteva cuvinte și la arbitraje. 
Nu puțini au fost anirecorii re s-au 
declarat nemulțumiți de deciziile 
pe care sportivii tor le-a j primit la 
aceste finale. După părerea noas
tră. însâ verdictele arbitrilor n-au 
influențat rezultatele finale.

Cosfn CHIitlAC

Campionatele naționale ale școlilor sportive

A PLECAT LA KOSICE

EF1CIEMȚA ARUNCĂRILOR LA C9ț

I
de primul 

LUCA-Cluj

LOTUL DE SENIORI

Reprezentativa masculină de bas
chet a României a plecat ieri în 
Cehoslovacia, la Kosice, pentru a 
participa la un turneu internațio
nal, alături de echipele Bulgariei. 
Cehoslovaciei, Ungariei, selecționa
ta oraștilui Viena și selecționata 
studențească a țârii gazdă. Sportivii 
români vor juca în ordine cu : Se
lecționata studențească a Cehoslo
vaciei (astăzi). Viena (miercuri), Ce
hoslovacia (joi). Bulgaria (Tineri) și 
Ungaria (sîznbătă).
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EXCELENTE CONDI ȚII DE ÎNTRECERE PENTRU TINERII SPORTIVI
SINAIA 26, (prin telefon}. Luni 

au început, în cunoscuta stațiune de 
la poalele Bucegilor, finalele pe 
țară ale campionatelor naționale 
pentru schiorii din școlile sportive 
din întreaga țară. La întrecere sînt 
prezenți sportivi din 13 unități de 
învățămînt, însu’mînd 136 de parti
cipant!. în prima zi s-a disputat 
slalomul uriaș pe pîrtia inaugurată 
duminică și denumită „Valea Plaiu
lui". Traseul, marcat de la hotelul 
alpin Cota 1400, a avut 33 de porți 
pe o lungime de aproximativ 1 000 
de metri. Vremea excelentă și con
dițiile foarte bune de întrecere au 
stimulat, desigur, pe competitori, 
care au aruncat în luptă toate acu
mulările realizate în nenumăratele 
ore de antrenament petrecute pe 
pîrtiile de schi.

Evident, printre performerii pri
mei zile s-au numărat schiorii din 
Predeal și Brașov, cei care, normal, 
au beneficiat și de condițiile cele 
mai bune de pregătire șl au reușit 
să se impună în această spectacu
loasă probă, care este slalomul u- 
riaș. Noua pîrtie permite schiorilor 
să-și etaleze calitățile, iar viteza de 
parcurgere a ei se estimează la a-

proximativ 60—70 km pe oră, ceea 
ce, evident, pentru tinerii schiori, 
înseamnă foarte mult

Dintre fete, o impresie deosebită 
au produs Nela Simion și Eva Me
zel, ambele din Predeal, care au fă
cut dovada resurselor de care dis
pun, iar comportarea lor bună din 
întrecerile precedente, în care au 
ocupat de fiecare dată locuri frun
tașe, a fost confirmată pe deplin 
șl cu ocazia acestor campionate na
ționale.

La băieți, Constantin Boncu de la 
„Brașovia" și loan Cavași de la a- 
ceeași școală sportivă, au demonstrat 
că sînt în evidentă ascendență, iar 
ultimul a confirmat, dacă mai era 
nevoie, că este unul din elementele 
cele mai bine dotate ale schiului 
nostru alpin.

De reținut faptul că zăpada a pus 
destule probleme competitorilor, de
oarece în porțiunea superioară a 
pantei ea a fost înghețată, iar de la 
jumătatea traseului în jos, din cau
za soarelui, s-a înmuiat, îngreunînd 
alunecarea.

IATĂ REZULTATELE ÎNREGIS
TRATE. Slalom uriaș, seniori — 1. 
Constantin Boncu (Brașovia) 78,5,

2 Corneliu Rujiska (Școala sp. Re
șița) 80.8, 3 Constantin Guga (Șc. 
sp. Vatra Dornei) 83,7 ; senioare : 
1. Nela Simion (Lie. experimental 
Predeal) 103,7, 2 Claudia Mihăiles- 
cu (Șc. sp. Brașov) 120,4, 3 Ioana 
Georgescu (Șc. sp. București) 126,6 ; 
juniori mari: 1 loan Cavași (Bra
șovia) 79,9, 2 Ladislau Szabo (Lie. 
experimental Predeal) 80,5, 3 Mircea 
Barbu (Brașovia) 87,4; junioara 
mari: 1. Eva Mezel (Lie. experi
mental Predeal) 88,4, 2. Dagmar 
Miller (Llc. experimental Predeal) 
95,0 3. Angela Manole (Lie. experi
mental Predeal) 98,6 ; juniori mici ! 
1. Octavian Fast (Lie. experimental 
Predeal) 87,0, 2. Dan Frățilă (Brașo
via) 88 8, 3. Alin. Năstase (Lie. ex
perimental Predeal) 88,9 ; junioare 
mici: 1. Cecilia Frățilă (Llc. Pre
deal) 104,5, 2. Adriana Carpea (Șc. 
sp. Vatra Dornei) 104,9, 3, Virginia 
Coman (Șc. sp. Petroșani) 107,1.

întrecerile continuă marți, cu în
cepere de la ora 10, cu disputarea 
probei de slalom special pe aceeași 
pîrtie, „Valea Plaiului", din jurul 
hotelului alpin de la Cota 1400.

Gh. IRIMINOIU

Meciuri pasionante la

RAPID (FEMEI) ȘI CONSTRUCTORUL (BĂRBAȚI) “ ÎNVINGĂTOARE

în actualele condiții, cînd avanta
jul terenului se dovedește (datorită 
particularităților existente la toate 
arenele, hotărîtor în obținerea ce
lor două puncte puse în joc, o vic
torie în deplasare constituie un e- 
veniment rar.

Cititorii rubricii de popice și-au 
dat seama din rezultatele publicate 
în ziarul de ieri, că cea mai va
loroasă performanță au obținut-o 
rapidistele bucureștence. Ele au 
întrecut în deplasare o forma
ție în plină ascensiune, Cetatea 
Giurgiu, la un scor categoric, puțin 
obișnuit : 2885—2869 p.d.. realizînd 
o medie de 480,5. în vervă deose
bită. elevele antrenorului feroviar 
Tudor Buzea s-au acomodat rapid 
cu pistele, au jucat la fel de bine 
atit la „pline", cit și la „izolate", 
grație preciziei de... metronom cu 
care au acționat la „ulița" prefe
rată. Gazdeie. aflate în cursa pen
tru calificarea în turneul final, au 
luptat din răsputeri, au depășit 
recordul sălii, însâ au întîlnit o e- 
chipă într-o formă excepțională, 
greu de depășit sîmbătă.

Meciul a plăcut și prin evoluția 
scorului. Oaspetele a acumulat,

după trei schimburi, un avantaj de 
76 p.d., apoi diferența s-a redus la 
31 p.d., pentru ca la penultimul 
schimb să scadă la 10 p.d. La ul
timele 50 de lovituri se părea că 
rezultatul final va surîde gazdelor, 
care preluaseră conducerea cu 14 
p.d. în acest moment, antrenorul ra- 
pidist a schimbat-o, deși dăduse 
randamentul scontat, pe Angela 
Sofronie cu junioara Elena Gon- 
cîar, a cărei lovitură se preta cu 
pista nr. 2 și astfel liderele seriei 
Sud au cîștigat la limită, dar pe de
plin meritat. La individual scorul 
este de 4—2 în favoarea învingă
toarelor : Ioana Buradel (C) — Ale
xandrina Navon (R) 441—461, Fli- 
sabeta Lupea — Floriea Filip 463— 
516, Elena Rada — Maria Popescu 
495—498, ileana Oniciuc — Vasilica 
Pințea 529—484, Floriea Tudor — 
Elena Irod 481—460, Eugenia Popes
cu _  Angela Sofronie (218) și Ele
na Gonciar (248) 460—466.

în ceea ce privește victoria pe
trolistelor din Băicoi la Constanța 
(2236—2200), ea a fost facilitată și 
de slaba comportare a gazdelor, iar

SI ACUM»

iar buna lor pregătire fizică le per
mite sâ accelereze ritmul pe mă- 
rurâ ee partida se apropie de sfîr- 
pt_ Antrenorii acordă tot mai mult 
credit tinerilor, care încep să se 
ma-.urizeze. si acesta este poate lu
cid ce! mai îmbucurător pentru 
team-ul foirilor campioni.

FoRBafâ* RapMnM — ne-a con- 
văea * de aaaaau dată — deși 
a beeKesae de eoae:".: de pregăti
re i>riter <T. ea este fcsel pesă 
* psaru J ariitnri cu mai au spon- 
ta3e*tatea ca care îs^resionaseră 
tu tsemnâ. încetă leat <: folosesc 
doar rareori contraatacul. S.guran- 
ța peseltr si a șuturilor pe poartă 
mai lasă de dorit, ca să nu mai 
voriiim de procentajul ce concre
tizare « s.tua-.;;’or de avantaj tu
meric in apă.

D E R B Y-U L...
Prin prisma celor constatate, du

minică, s-ar părea că Dinamo por
nește în meciul-derby cu un ușor 
avantaj. Nu ne îndoim însă că și 
actualii deținători ai titlului — fe
roviarii — se vor mobiliza ceva 
mai mult decît au făcut-o în pri
mele partide ale campionatului, în- 
cercir.d să-și convingă suporterii că 
și ultimul succes (2—1) asupra ri
valei tor. obtinut in cadrul campio
natului municipal, nu a fost întîm- 
p liter

în sfîrșit, avem prilejul de a con
semna și o veritabilă revelație în 
actualul campionat. Tinerii jucători 
ai Progresului ne atrag atenția — 
printr-un joc modem, rapid și vi
guros — că vor avea un cuvânt de 
sous în actuala ediție.

A. VASIULI

Giurgiu și București

MERITUOASE IN DEPLASARE

succesul înregistrat de Voința Bucu
rești, în fața Gloriei, se datorează 
Corneliei Grecescu (443), Constan
ței Maricea (425) si Valeriei Du
mitrescu (422), principalele realiza
toare ale învingătoarelor.

Troian IOANIȚESCU

în campionatul masculin un inte
resant derby a avut loc în seria 
Sud, între formațiile bucureștene 
Rapid și Constructorul Feroviarii, 
jucînd pe „mini-arena” lor din Ciu
lești, (cu numai două piste) porneau 
mari favoriți. Dar pronosticurile au 
fost răsturnate de popicarii de la 
Constructorul, care după un ade
vărat tur de forță, și-au adjudecat 
victoria. Jocul a început în nota de 
superioritate a oaspeților, care pină 
în schimbul III au acumulat un 
spor de 56 de „bețe". Jucătorul 
Constructorului însă (de pe poziția 
a IV-a), N. Calvocarescu — junior, 
debutant în formație — a pierdut 
în fața feroviarului V. PiȘcoi la un 
scor foarte sever (784—885) și se 
părea că gazdele vor cîștiga. Totuși, 
în ultimele două schimburi. I. Du
mitru (927) și P. Branchi (896) au 
jucat excelent, învingînd pe rapi- 
diștii G. Marin (857) și, respectiv, 
V. Măntoiu — I. Petru (886) și ast
fel Constructorul a cîștigat partida, 
pe merit, cu scorul de 5318—5283 
p.d. Acum, Constructorul București 
ocupă locul II în clasamentul se
riei și poate spera la un loc între 
cele șase finaliste care tși vor dis
puta titlul.

Foarte bine s-a comportat în a- 
ceastă a XlV-a etapă și liderul se
riei Sud, Constructorul Galați, care 
la Cîmpina a reușit o frumoasă 
victorie și este virtual cîștigătoare 
în grupă.

Voința Cluj, care conduce în seria 
Nord, și-a consolidat poziția prin 
victoria obținută în deplasare, la 
Lugoj, atînd acum 18 puncte și 
35637 de popice doborîte Cealaltă 
fruntașă a seriei, Jiul Petrila — 
debutantă în divizie, n-a reușit să 
cîștige la Oradea, dar cu toate a- 
cestea își menține locul secund.

, T. RABȘAN

LA TIMIȘOARA PLANURILE DE SISTEMATIZARE AU NEVOIE 
URGENTĂ DE ZONE DE SPORT PENTRU TINERI Șl VÎRSTNICI!

AMPLĂ PARTICIPARE A TimiUI
DRUMEȚIE Șl SCHI PENTRU ELEVII BRAȘOVENI PRIMA „SPARTACHIADÂ DE IARNĂ

tirei brașovene ți r—«ițiilr Voe 
desfășurare ee •• fast ratevrara: 
stații de «cplifieare la toearile ie 
start ți de sosire, preaâerea ț! acer- 
darea de dipicoe. Ia cadra festfr. 
primilor șase riasați ia fiecare cate
gorie ți remareares scoKlor ca m 
mai numeroasă partirisare. La acest 
capitol, primele loenri au fost ocu
pate, In ordine, de Școlile «eaerale 
nr. 6. nr. 4 ți Hcnterus.

Iată ordinea primitor trei clasați, 
pe categorii (scerăm că rcmir_ait»3- 
rea elevilor care s-au resnart at va 
constitui încă un impuls pentru câști
garea loe definitivă în favoarea unor 
acțiuni similare) i clasele V—VI, fete : 
1. Cristine Kolner (Șc. gen. 6), 2. Sil
via Negură (Șc. gen. 2», 1 Margareta 
Csiki (Șc. gen. 6) ; băieți : 1 Herold 
Schuker (Șc. gen. 14), 2. Otto Ven- 
griski (Șc. gen. 12), 1 Nicolae Gali 
(Șc. gen. 2) ; clasele VII—Vin, fete :
1. Adriana Rusnae (Șe. gen. 7), 2. Vio
leta Bolloc (Șc. gen. 15), 3. Cecilia 
Rus (Șc. gen. 19); băieți : L Dorin 
Degan (Șc. gen. 1), 2. Wolfgang Graef 
(Șc. gen. Honterus), 3. loan Cozak 
(Șc. gen. 22) ; clasele IX—X (anii 
I—II), fete : 1. Felicia Ercus (Llc. 2),
2. Helga Merchendorfer (Llc. Hon
terus), 3. Larin Binder (Lie. Hon
terus) ; ■ — - -___
(Lie. 2), 2. Andrei Strole (Lie. 1),
3. Dletmar Zaidner (Lie. Honterus).

„ZIUA SPORTULUI" IN CADRUL „PRIMĂVERII PITEȘTENE

(Vrmare din pag 1)

Control aflate de-a lungul traseului. 
După terminarea cursei cin Polară, 
a urmat coborârea spre Brașcv, de 
asemenea pe schiuri ți tot pe vechiul 
drum.

Acțiunea forurilor locale tret ie 
remarcată în deosebi pentru faptul 
că organizatorii au ales două forme 
de mișcare, ușoare, accesibile și, 
ceea ce e mai important, in aer 
liber, pentru un mare număr de e- 
ievi : mersul pe jos și cel pe schiuri, 
pe o pantă deloc pretențioasă. Orien
tarea în alegerea acestor forme a 
fost bună, întrucît s-a mizat pe tra
diția in sporturile zăpezii, existentă 
tn oraș i marea majoritate a elevilor 
posedă, sau au posibilități de procu
rare a echipamentului specific și a 
schiurilor. Cu această ocazie, au fost 
mobilizați, pentru ducerea Ia bun 
sfîrșit a Inițiativei, un mare număr 
de profesori de educație fizică și di- 
riginți, din cele 28 de unități șco
lare participante. Faptul s-a reper
cutat pozitiv asupra ordinei în care 
s-a desfășurat programul iniția! pre
văzut S-a vădit, în mare măsură, 
climatul de seriozitate absolut nece
sar pentru a putea fi atinse scopu
rile unei atari acțiuni. Au mai con
tribuit la succesul general al iniția-

băieți: 1. Dorin Șimon

ii
■ «•

A MICILOR ViNATORI DE MUNTE'1

A ÎNREGISTRAT UN SUCCES DEPLIN

(Urmc-e din peg t)

Florea. care au și encerit locul ! ir. 
clasamentul general.

REZULTATE : tir (25 m, 3 foreri)
1 A BEc (Beliși 28 p. 2 Gh Giurgiu 
(Răchițele) 24 p, 3. A Bea (Rișca) 
11 p.; eriu — ftmd, estep 1—12 «ni,
2 km: 1. I. Neag (Beliși, 2.1. Cirebee 
(Băișoara). 3 L Vîtcă (Băișoara) ; 
cate® 12—18 ani, 4 km. 1 V. Crișan. 
2 L Vasiu, 3 V. Vasiu ; eoborire.

ceteg. 8—12 «ni, 200 m. 1 L Cirebea, 
1 I. Vîtcă, 3—4 I. Marc
eoborire .categ 12—16 «ni. 400 m. 
1 V. Belea, 2 L Crișan, 3 I. Ilea — 
toți din Băișoara. CLASAMENTUL 
GENERAL PE COMUNE: 1 Băi
șoara 121 p, 2 Beliș (prof. D.
— 98 p. 3. Răchitele (prof. 
Carchiș) — 93 p, 4 Mărișel
Veronica Domșa) — 92 p. 5 
(prof. I. Rusu) — 78 p. (Paul 
VANI).

ALTE ACȚIUNI

L Vlad;

Marc) 
Petre 
(prof. 
Rișca 
RAD-

Aici, in fafa blorsdw E 3 a enrict rindea un loc de joacă. Acum, prin „grija" celor mari copiii se joacă 
• unde pot.

(Urmare din pag I)

în cadrul ansamblului de mani
festări „Primăvara piteșteană", orga
nizate sub îndrumarea Comitetului 
municipal de partid, ziua de 25 mar
tie a fost dedicată sportului. Cu a- 
ebst prilej, mii de piteșteni au fost 
prezehțl la startul unor competiții de 
athploare, majoritatea desfășurate în 
aer liber.

O primă manifestare a fost ocazio
nată de deschiderea sezonului de tu
rism 800 de iubitori ai acestui sport, 
în același timp membri ai societăți
lor cultural-sportive, deplasîndu-se la 
cabană „Voineasa" și în alte locali
tăți din Zona Muscelului.

Cei care au rămas în Pitești au 
luat parte la cîteva întreceri de am
ploare. Astfel, în parcul Trivale s-a 
desfășurat „Crosul primăverii", Ia 
startul căruia au fost prezenți peste 
500 de tineri din școli și asociații 
sportive din Instituții și întreprinderi.

Pe bâză sportivă a asociației Voin
ța a fost organizată o duminică cul-

tural-sportivă, iar terenurile liceului 
Nicolae Bâlcescu au fost gazda unei 
competiții de handbal cu echipe din 
localitate, precum șî din Brașov, 
Buzău, Brăila, București etc.

Ilie FEȚEANU-coresp. județean

Zi adevărată de primăvară, du
minică, la Borșa. județul Maramu
reș. Aici, pe pîrtia naturală a Pie
trosului, Consiliul județean pentru 
Educație Fizică și Sport al județu
lui Maramureș a organizat con
cursul popular de schi dotat cu 
„Cupa centrelor de schi". La star
tul acestei competiții s-au aliniat 
circa 400 de elevi din cele 20 de 
centre școlare din județ unde se 
practică acest sport

Orașul Sighetul Marmației a găz
duit un cros pe un circuit închis, 
cu participarea tinerilor muncitori,

municipiu și

Municipiului 
a fost o ade

Verde, Șag-Timișeni, Albina și altele, 
care vor asigura condiții de practi
care sistematici a exerciții lor fizice 
și sportului de către masele tonă de 
tineri și virstnici. in special la sfîrșit 
de săptămină. Dară acestea ver râ- 
mine, Insă, numai propuneri, așa 
cum s-a mai latfcnplat de altfel șf 
cu ani în urmă, atunci starea 
de sănătate a populației, odihna șl

prestarea a cit mal multor ore de 
muncă patriotică. Spunem aceasta 
intrucit aceștia sint principalii bene
ficiari, iar organizațiile respective au, 
de asemenea, sarcina de extindere a 
formelor de practicare a exercițiului 
fizic, de organizare a activității spor
tive și turistice pentru folosirea in 
mod cit mai plăcut și util a timpu
lui liber.

Iată un exemplu : In centrul uni
versitar timișorean învață peste 13 000 
de studențl. Dacă am aminti doar

345 DE TINERI CONSTRUCTORI DIN CAPITALĂ, LA PREDEAL
Comlsia Sport-Turlsm a sectorului 

U.T.C—Construcțll din București a orga
nizat «îmbătă și duminică o excursie la 
care au participat 345 tineri salarlați 
din întreprinderile de construcții ale Capitalei.

în dramul lor spre Predeal tinerii con
structori au făcut un popas la Doftana 
unde au depus o coroana de flori lâ 
placa memorială a luptătorului pentru 
cauza clasei muncitoare. Iile Plntllle, 
care și-a găsit sflrșitul sub zidurile fos
tei închisori de aici.

Excursioniștii au înnoptat la Predeal, 
iar a doua zi au participat la con
cursurile populare de schi și săniuțe

sau au făcut ascensiuni pe muntele 
Postăvarul

Duminică seara, turiștii bucureștenl 
s-au înapoiat în Capitală ducînd cu el 
amintirea unei frumoase excursii în 
cursul căreia s-au remarcat tn mod plă
cut șl util căci cu toții au început, luni 
cu puteri împrospătate o nouă săptă- 
mlnă de lucru.

Tot la sflrșitul săptămtnli trecute. Co
misia de turism din cadrul C.M.E.F.S.- 
București a Organizat o excursie la Pre
deal cu 164 salarlați care și-au petrecut 
duminica făcînd schi șl drumeții pe 
munții din jurul stațiunii de la izvoarele 
Prahovei.

ucenici și elevi din 
împrejurimi.

★
Pentru locuitorii 

Satu Mare, duminică
vârâtă zi a întrecerilor sportive de 
masă. Numeroși tineri au participat 
la faza județeană a „Cupei tinere
tului de la sate" la șah și tenis de 
masă și ‘ 
cursului 
elevilor

Duminici sportive, care au cuprins 
în program crosuri, probe de atle
tism, jocuri de handbal, volei și 
fotbal, au fost organizate în mai 
multe centre de comună, printre 
care Ardud. Bercu, Lazuri, Sanislau, 
Urziceni și altele.

★
Duminică, la Caransebeș, s-a des

fășurat tradiționalul cros de primă
vară al tineretului, dotat cu „Cupa 
orașului". La această competiție 
populară au luat parte sute de fete 
și băieți din întreprinderile, insti
tuțiile și școlile orașului, precum și 
tineri din Bocșa și Reșița.

O aită manifestare sportivă de 
masă de acest fel a avut Ioc la A- 
nina, unde peste 500 de copii ai mi
nerilor din localitate au participat 
la întrecere.

la faza județeană a con- 
de șah și tenis de masă al 
din școlile generale.

LANȚUL SLĂBICIUNILOR
In zona Circumvalapunii t, Intre blocurile El șl E 7, erau prevăzute 

conform planurilor de situație ale proiectantului, șase terenuri de joacă 
pentrn copii, dintre care 3 pentru vlrsta pină la 6 ani, două intre 7 șl 10 ani 
și unul Intre 11 și H ani.

La propunerile unor locatari, deputății din Consiliul popular au de
terminat luarea unor măsuri de trasare și asfaltare a acestor terenuri. O 
altă parte dintre locatari au făcut, insă, o petiție pentru... desființarea totală 
a locurilor de joacă. Puși intre cele două tabere, deputății au lăsat asociațiile 
de locatari să rezolve singure problema. Unii locatari s-au adresat chiar 
horticulturii pentru desființarea locurilor de Joacă (de exemplu, o parte din 
locatarii blocului El), Iar alții, mai expeditivi, au și săpat șl plantat pomi 
în zonele de Joacă, interzicind astfel copiilor joaca pe aceste terenuri (vezi 
foto).

tn cazul blocului E 4, in fața căruia se află un astfel de teren, ne
plantat încă, și pe care o parte din locatarii acestui bloc vor să-l transforme 
in zonă verde, întreprinderea horticolă a respins cererea acestora și a pro
mis dotarea terenului cu o groapă de nisip și aparate de joacă (pină la 23 
august 1972), prin adresa nr. 3S96/24 iulie 1972. Dar, nici pînă tn momentul 
de față nu a făcut-o. Unii vor să interzică joaca copiilor, alții n-o ajută. 
Lanțul slăbiciunilor 1

recrearea oamenilor muncii, nu vor 
avea nimic de cîștigat Pentru ca 
toate aceste baze sportive să fie date 
cit mai curînd în folosință se cere 
un efort susținut din partea sindi
catelor, organizațiilor de tineret și 
asociațiilor sportive din întreprinderi 
și instituții, în mobilizarea salaria- 
ților, studenților și elevilor pentru

faptul că terenurile în aer liber, pen
tru mișcare, recreare și jocuri spor
tive, apte de a-1 primi pe aceștia, 
sînt extrem de puține, atunci ne 
putem da seama de necesitatea luării 
unor măsuri cît mai urgente pentru 
amenajarea în jurul stadionului 1 
Mai a celor 21.535 mp acordați Uni
versității și a .celor 30 670 mp puși

Ia dispoziția Institutului polltehnla 
Timișoara.

Sollcitînd părerea lectorului uni
versitar Constantin Lache, de la Uni
versitatea timișoreană, în privința a- 
menajării unor spații de joacă pentru 
copii, dînsul ne-a arătat lucrarea sa 
prezentată la una din sesiunile de 
comunicări științifice și care dă unele 
date precise privitoare Ia această 
problemă.

La sugestia sa a început amenajarea 
unor mese de tenis din beton, insta
late în diferite puncte ale orașului, 
confecționîndu-se pînă la ora actuală 
18 asemenea mese. Atunci cînd timpul 
permite, în jurul lor se adună zeci 
de copii, inițiind singuri concursuri 
ad-hoc pentru desemnarea celui mai 
bun jucător din acea zi. Inițiativa 
este deci, foarte bună, si dovedește 
că atunci cînd există preocupare, in
vestițiile materiale, de entuziasm și 
pricepere rodesc înzecit în bucuria 
celor mici de a avea la dispoziție 
locuri civilizate și propice de joacă și 
mișcare în aer liber.

Faptul că numărul locuitorilor Ti
mișoarei a crescut considerabil' 
impune din partea Consiliului popu
lar municipal acordarea unei atenții 
deosebite în urgentarea executării 
proiectelor privitoare la amenajarea 
spațiilor de joacă pentru copii, ba- 
zîndu-se și pe aportul asociațiilor de 
locatari. Iar sindicatele și organiza
țiile de tineret au datoria să mobi
lizeze un număr cît mai mare de 
membri în acțiuni de muncă patrio
tică pentru amenajarea bazelor spor
tive și de agrement din cartierele 
orașului, fiindcă numai în acest fel 
vor prinde viață prevederile recentei 
Hotărîri a Plenarei Comitetului Cen- . 
trai al P.C.R. cu privire la dezvolta-/ 
rea continuă a educației fizice și 
sportului, (

intrecv.se
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POST-SCRIPTUM LA ETAPA A XVII-a A DIVIZIEI A
Dupâ ce ați aflat, prin intermediul cronicilor din ziarul de ieri, princi

palele informații in legâlurâ cu cele opt partide ale etapei a doua a retu
rului Diviziei A (a XVil-a din întregul campionat), iată unele „suplimente* 
la cronici sau evidențierea unor elemente determinante —in bine sau 
— ale partidelor care s-au bucurat de o mare atenție a publicului 
s-au ridicot, din păcate, și ia nivelul spectacular sperat.

în râu 
dar nu

DUMITRACHE FĂRl.. COLABORATORI Valea 
în fie-

Victoria' Universității Craiova este, 
oricum, meritată, ehiar dacă tumul
tuoasa formație olteană n-a strălu
cit In joc, reușind „performanța" fată 
egal de a-și calma publicul.

Cum a fost posibilă această mode
rație în jocul studenților craioveni ? 
Unii specialiști sînt de părere că 
pauza duminicală a provocat o „sin
copă" în ascensiunea de formă a e- 
chipelor divizionare, fapt care a mar
cat, de altfel, și evoluția echipei di- 
națnovlste.

_ In aceste rînduri ne vom permite 
să repunem pe rol „cazul Dumitra- 
che“. Pentru că, realmente există un 
caz Dumitrache.

tn momentul de față, e foarte greu 
de precizat dacă Dumitrache joacă 
bine sau nu. El este atît de izolăi 
în atacul dinamovist, incit, efectiv, 
nu mai face parte din angrenajul e- 
chipei. Duminică, la Craiova, Dinamo 
a jucata practic, un 4—5—1, grupul 
de 5 fiind constituit din titularii 
Dinu — Nunweiller VI — DobrăU, 
plus Fl. Dumitrescu și Sălceanu.

Acum o săptămînă, după jocul de 
antrenament cU Progresul, disputat 
pe terenul de zgură de la Dinamo, 
antrenorul Nunweiller anunța, în pro
gramul său tactic, trecerea fratelui 
său Radu în postura de apropiat 
coloaborator al lui Dumitrache, pen
tru valorificarea calităților de sprin
ter ale centrului înaintaș „tricolor". 
Din păcate, duminică, la Craiova, a- 
ceastă idee de joc nu a fost apli
cată, Radu Nunweiller rămînînd, ca 
și altă dată, un om de sprijin al 
tuturor partenerilor săi, rind pe rind. 
cU excepția lui

Indiscutabil, stadionul din 
Domanului se înfrumusețează 
care zi. Să sperăm însă că cei care 
îl umplu la fiecare meci al gazde
lor — inimoșii spectatori reșițeni — 
vor avea motive în pluș de mulțu
mire. Duminică, deși echipa lor fa
vorită ar fi putut foarte bine să cîș- 
tige ambele puncte puse în joc — 
mijloacele nu le-au lipsit — pînă la 
urmă suporterii C.S.M.-ului au tre
buit să se mulțumească doar cu o 
satisfacție foarte platonică. Aceea că 
— neîntuneeîndu-și luciditatea ana
lizei echipei proprii cu bucuria suc
cesului nesperat (S. C. Bacău a ju
cat intr-adevăr foarte slab) — an
trenorii băcăuani au recunoscut cin
stit, obiectiv, câ au cucerit 
nemeritat, 
GRAUR).

mijlocașilor, modulul necorespunzător !n 
care aceștia au sprijinit propriul atac. 
Prin incapacitatea lor de a lega jocul, 
de a realiza combinații de efect, care 
să surprindă apărarea adversă, prin su
medenia de pase greșite pe care le-eu 
dat, prin mingiile aruncate la intimplare 
in careul oaspeților, ca și prin impre
cizia dovedită in șuturile de la distanță, 
mijlocașii ploleșterq au fost primii care 
au semănat confuzia în acțiunile ofen
sive ale echipei lor. Din acest motiv 
credem, că ar XI fost ma, op 
schimbarea Ipi Cozarek (surprinzi 
slab in acest Joc) decit ; 
Pisău, care, oricum, fusese 
mai clar și mai periculos 
vom ari) îh ăcțiunl, pi " 
sta.itin FIRANESCU).

____  . i Dumitrache.
Acesta a fost atacul dinamovist la 

Craiova... (loan CHIRII,A).

ARBITRAJUL NUMĂRUL 1000
Prolog emoționant și cu 

sebită semnificație sportivă la , 
desfășurată pe stadionul „I Mai' 
Constanța. Arbitrul internațional Gh 
Limona atingea, cu ocâzla meciului 
F. C. Constanța — Steagul roșu, cifra 
de 1 000 de jocuri conduse în răs
timpul a 20 de ani de activitate în 
slujba fotbalului. Un grup de pio
nieri a oferit arbitrului bucureștean 
buchete de flori iar Antonescu și 
Pescaru, Căpitanii celor două echipe, 
l-au adresat calde urări de succes.

întorcind puțin file’.e istoriei celor 
două decenii de arbitraj vom men
ționa clteva din datele statistice ale 
bogatei activități a arbitrului Gh 
Limona : 15 întîiniri interțări, 36 me
ciuri internaționale intercluburi, 174 
partide de Divizia A, 54 
rezerve, ‘. 
Divizia C, 
campionatul 
Un bilanț 
la capătul 
de l 000.

Praeticînd un arbitraj pe 
experienței și prestigiului de 
bucură, arbitrul Gh. Limona 
norat cum se cuvine acest 
tant eveniment din viața sa, 
care l-am notat cu cinci stele'șl nu 
cu patru cum dintr-o eroare a apărut 
în cronica noastră. îi dorim experi
mentatului „cavaler al fluierului" să 
continue cu aceleași bune rezultate 
această activitate in folosul fotbalu
lui. (Gheorghe NERTEA).

ia deo- 
partida 

din

la tineret- 
B, 146 în 
și 329 îh 
București.

149 în Divizia
97 la juniori 

municipiului 
într-adevăr impresionant 
căruia fee înscrie cifra

măsura 
care se 
și-a o- 
impor- 
pentru

0 MICA PREMIERA REȘITEAHĂ
festivă, duminică, la Re- 
meci oficial după o in-

Atmosferă 
șița. Primul 
trerupere de mai bine de trei luni, 
soare, și un public care, r.emaiîncă- 
pind în tribunele stadionului, a ocu
pat și o bună parte din dealurile 
înconjurătoare. înainte de meri, o 
mică premieră : inaugurarea oficială 
a noilor vestiare, aflate sub una 
dintre tribune. Clădirea celor vechi — 
care au o neplăcută experiență, da
tată de la meciul cu Universitatea 
Craiova (acel 2—2 care a stirnit 
atitea pasiuni), gravată încă pe zi
durile sale — au fost abandonate, in 
favoarea unei construcții mai spa- 
ți >ase, bine împărțită, aspectuoasă. 
X cstiarele ambelor echipe și al ar
bitrilor, cabinetul medical și insta
lațiile anexe strălucesc de curățenie, 
de prospețime In plus securitatea tu
turor oaspeților pare maximă. In- 
trînd în cabina echipei gazdă, am a- 
vut frumoasa surpriză de a găsi du
lapuri, mobilier adecvat, dușuri, un 
bazin pentru apă caldă, o satina încă 
în construcție.

IN AHN(IA PAIIIICIPAMIIOn
U TRAGEREA SPECIALA LOIO

speciaiă Loto de as- 
loc la București în 

din

• Tragerea 
tăzi va avea 
sală Clubului Finanțe Bănci 
strada Doamnei nr. 2, cu începere 
de la Ol-a 18.30. Tragerea va fi ra
diodifuzată, iar panoul cu rezulta
te va fi televizat în cursul serii.

• Depunerea biletelor cîștigă- 
toare se va face pînă în ziua de 
sîmbătă 31 martie 1973, la ora 13, 
în orașele reședință de județ și 
pînă în ziua de vineri 30 martie 
1973, la ora 13, în celelalte locali
tăți.

• Omologarea premiilor se 
efectua în ziua de miercuri 
lie 1973.

Astăzi este ULTIMA

va
4 apri-

Astăzi este ULTIMA ZI în 
care vă mai puteți procura bile
tele pentru tragerea Pronoexpres 
de miercuri 28 martie 1973, tra
gere la care puteți cîștiga — în 
cadrul sumei obținute — un auto
turism DACIA 1300 — Și eventua
la diferență în numerar.

—.■‘-“ZII PRONOEXPRES 
DIN 21 MARTIE 1078 :

PREMItLE TRAGERII
nr. 12 l...

pionâtele republicane. De ieri. Citi
rea, Negruțiu, Naghi, Răducanu șl 
coechipierii lor se află din nou îm
preună, în vederea reluării pregăti
rilor pentru meciul retur cu Grw- 
cia, care va avea loc duminică. Sub 
conducerea lui Constantin Ardelea- 
nu, juniorii vor efectua zilnic an
trenamente. Miercuri este preconi
zat un joc de verificare cu echipa 
de tineret-rezerve Sportul studen
țesc. Partida va avea loc pe stadio
nul Politehnica, de la ora 11, sta
dion pe care, probabil, se va juca 
și meciul cu Grecia, în cadrul pre
liminariilor U.E.F.A.

mineață. în vederea partidei res
pective. antrenorul Cornel Drăgu- 
șin i-a convocat pe Ștefan ți Ca
val — portari, Tănăsescu, Anghell- 
ni, Ciugarin, Cristache, Grigoraș, 
Sătmăreanu II ți G. Sandu — fun
dași, Moldovan, Bttldni și Simionaș
— mijlocași. Ghergheli, Mulțescu, 
Roznai, Mureșan („U" Cluj), Pe- 
treanu și Lucaci — înaintași.

★
După reîntoarcerea de la Atena

— vineri seara —. componenții lo
tului național de juniori au plecat 
la cluburile lor, unde, duminică, au 
participat la meciurile din cam-

Duminică seara și luni dimineața, 
selecționabilii și-au dat întîlnire la 
București pentru cîteva zile de 
pregătiri comune, care se vor în
cheia miercuri cu partide de veri
ficare. etape importante în vede
rea confruntărilor internaționale ce 
vor urma.

Componenții lotului selecționatei 
divizionare A s-au întilnit luni di
mineața la sediul F.R.F., după care, 
imediat, au plecat la Pitești, unde 
miercuri de la ora 16,30, vor întil- 
ni în meci amical selecționata di
vizionară din Israel. Pentru acest 
meci, antrenorii Valentin Stănescu 
și Robert Cosmoc au convocat ur
mătorii jucători : ItăducanH și Hai
du — portari, Sătmăreanu. Sameș, 
Dinu, .Antonescu, Hajnal. Deleanu 
— fundași — -
brîn. Dumitriu IV 
Trei, Dumitrache, Iordănescu 
Aelenei — ataeanți. în ] 
vința utilizării lui Neaga. se 
teaptă avizul medicului, pentru 
rapidistul, 
accidentat 
meciul cu

sențială ca repartizare a forțelor și 
a ideii tactice. în continuare), de
cisivă pentru rezultat. Și anume de 
acest tînăr jucător Vișan cate, prin 
temperamentul și calitățile sale, 
poate juca în oricare dintre cele 
trei liriii ale unei echipe. Știm că 
a debutat ca mijlocaș, l-am văzut 
în atitea partide vîrf de atac (așa 
a și terminat jocul de duminică) și, 
in realitate, el contează drept so
luție esențială pentru postul de fun
daș central în formația clujeană, 

u pot tă-l folosesc măcar 3 4
tauri la rind in postul ăsta f_* se 
ngea și supăra dar și pe jumătate 
ilțumit antrenorul RĂdulțscu după 
rtidă.
Noj gindeam în sinea noastră însă, 

semenea jucători — capabili sâ 
oreteze rolurile cele mai dife- 
in f jucătorului pe

11 reclamă tot 
?zintă un mare 

in lotul unei echipe. Poate că 
vișan știe aceste lucruri; dacă le 
Știe și le simte, eu atît mai mult 

tuia să rămînă modest, serios, 
se’.os de a se afirma. Altfel, acei 
drum al coborîrii, urmat de atitea 
talente. îl așteaptă și pe el ! (Efti- 
mie IOXESCU).

Arad.

cu multă șansă...

UN LANȚ AL ERORILOR TACTICE

de tineret 
juca, totun puncl 

(Dumitru

nonsens să cre< 
dorit din răspu

a 
tribunele a:

fi un 
nu și-a

după cum se știe, 
laDin acel minut 

egalat, contrar

FIRANESCU)

trc

TACTICA EFICACE

msism hm

a intervei eu mingi 
pentru

teva faze dec - 
șan 
promi 

o soluție nimerită.

Șl STADIONUL A IUBI

Dumitra, Beldeanu, Do- 
Dumitriu IV — mijlocași, 

F 
pri- 
aș- 
câ

S-a 
în

PROMISIUNILE DIN ETAPA INAUGURALĂ
(Urmare din pag l)

. Ar Cluj 
duminică, în partida cu 
Numai că dorința aceas:a 
nerată de zona perie 
format intr-un fel de 
luat studenților. în p: 
tatea. Și partida s-a 
pe marea carte a 
F. C. Argeș a dov
put o maturitate tadică. Dar
pețitor nu poate L definit ex:feriri Ia erorile tactice ale
Pentru că dffi ac“este erori
superioritatea și deainvoitun
lor, și de aici Vbc.oria. Xo<
a . fost, cum amin team și in
ieri, marcarea (mtai bine zi
rea) lui Dobrin. Inițial 1
fundașului central Mihăilâ f
jă de -virful* De
mare. Inițial se imai gtia c
supraveghea .teri toriul stn
teștean-. Dar Doijnn n.- a ft
avansat, ei p^efe
Și acolo n-a existai n.iiieni.
nimeni care sâ-1 supraveți
Inițial strategul di
tat in atac ca ma i toți jucât

Era o altâ eroatre tactici.
piteștenii demonst

ofen- 
ane-

dupĂ pau- 
itea să fie 

_ ______ Dar atunci
nit altă carență tactică — jocul 
Lialte, pe centru, tocmai bune 

Olteanu și Vlad. (Mircea 
IOXESCU).

0 VARIANTĂ

potrivit unor previziuni optimiste, 
Sportul studențesc a reușit să treacă cu 
bine și de cel de al doilea examen el 
returului. Mai greu decit era de aștep
tat, fără strălucire și poale chiar norocos 
intr-o anumită măsură. Victoria în fața 
A.S.A.-ei — meritată prin ardoarea cu 
care studenții și-au apărat șansele — 
rămine un fapt de necontestată valoare.

Și daca ar fi 'să căutăm o explicație 
a acestui incepilt de sezon. încununat 
de realizări' promițătoare, va trebui să 
observăm că, ceea ce determină în bună 
parte succesele studenților bucureștenl. 
este permanenta lor preocupare de a 
încerca ceva nou la confruntarea cu 
adversarul, de a pune in practică idei, 
tactici sau simple combinații, cu aju- 
tomi cărora să-și poată surpritde parte
nerul de intreeere, obligindu-1 să cede
ze, in momente decisive.

Așa de pildă, duminica aceasta — 
după alte cîteva inovații anterioare în 
formula de echipă sau in joc. socotite, 
pe aldcufî. bizare — elevii lui Gh. OI a 
au recurs la o variantă tacticii, mai 
puțin folosită, care Ie-a adus o mare 
eUciență in atac : activitatea in tandem 
a lui Manea cu Lucaei. cu angajări re
ciproce și schimburi de locuri succesive 
pe extrema stingă, pînă la limita cer— 
trârtlor optime. Dimr-un astfel de med 
de aeiiurte au fesahat cîteva faze pe
riculoase Ia poarta iui Srlycm. Ș: chiar 
golul victoriei a fost Intr-o măsură, 
realizat din colaborarea fructuoasă a ce
lor do: jucători, pe fondul unei erori 
coieetive a apărării mureșene.

Ideea de surprindere a adversarului a 
după cum se vede cauza Spor- 

studentesc. Ce va a duminica vi- 
» (Mlhai lOvrrȚ).

serv 
tuiu

CONFUZIA A PORNIT
DE LA MIJLOCAȘI...

Dummies. înaintea incesfer- plriidf; 
de la Ploiești dintre Petrolul și Jiul, 
antrenorul Ilie Oar.ă își manifesta des
chis temerile în legătură cu evoluția 
echipei sale, cu posibilitatea ca aceasta 
să-și apropie victoria. „Pauza forțată 
intervenită, precum și dificultățile ivite 
in procesul de pregătire, din cauza 
proastei stări a terenurilor, an avut 
consecințe negative pentru echipa noas. 
tră și poate nu numai pentru ea — 
ne-a spus reputatul tehnician ploieștean. 
In jocul de verificare susținut joț dupâ- 
amiază. deși a Învins pe Metalul Tirgo- 
viște. echipa nu mi-a lăsat o impresie 
prea bună, chiar m-a nemulțumit1-.

Temerile luj Ilie Oană s-au dovedit 
justificate. Ineficiența ofensivei petro
liștilor a fost determinată, in primul 
rind, de evoluția modestă a înaintașilor, 
din riadul cărora Petrescu se afla la 
debutul său în divizia A. Dar nu-i mai 
puțin adevărat că ea se datorește și 
randamentului surprinzător de scăzut al

niște apăsătoare. Di
apăreau licăriri de
nele reînviau, dar ci
șită a atacanților.
tervenție salvaioare 
erau reduse din no

Un spectator din ;
se resemna cu glas

duminică 
U.T.A.

★
divizionară 
ani) va
16), cu selecționata

Selecționata 
(sub 23 de 
miercuri (ora 
divizionară similară din Israel. In- 
tîlnirea se va disputa la Tirgoviște-

Tinerii fotbaliști se pregătesc în 
Capitală. Ei au și făcut ieri un 
antrenament și vor mai avea, astăzi 
o nouă ședință de pregătire. Ple
carea la Tîrgoviște — miercuri di-

C.F.R. Cluj golul egalizator în partida cu Steaua: Bucur reiaAșa a Inserts 
țîndu-l peste portarul sielist, in plasă.

De cite ori am auzit acest refren 
trist la adresa U.T.A.-ei, seara pe 
bulevardul Aradului...

Da. acolo unde U.T.A. era la loc 
de cinste începe să se înfiripeze o 
poveste care începe cu „A fost oda
tă o echipă...". O echipă care avea 
un echilibru al cttmpartimentelor. 
un strateg care se numea Domide, 
o luciditate care îngenunchea echi
pe puternice, o echipă care avea 
ceva elegant în maniera sa de joc. 
Ei bine, duminică, în ciuda domi
nării pe care a realizat-o echipa 
antrenată de Nicolae Dumitrescu n-a 
reușit să etaleze cît de cît aceste 
calități. Ba mai mult, am văzut ju
cători. care abia mai stăteau pe pi
cioare Unii, dezarmați psihic de ne
reușitele lor, nu-și mai luau respon
sabilitatea golului, pasele greșite și 
lufturile se țineau lanț. Și se mai 
spune că în intimitatea echipei, pe 
ici pe colo, sînt unele fisuri unele 
abdicări mărunte de la responsa
bilitate. de la înțelegerea marilor 
cerințe pe care le incumbă munca 
in procesul de instruire.

La terminarea meciului, specta
torii părăseau în tăcere tribunele 

(Stelian TEANDATI-
RESCU).

OMUL CELOR TREI LINII

riția

Pentru acel 1—1 de pe slad.onul 
Republicii s-au prezentat, de la ora 

țârii partidei și pinâ ia apa- 
icestcr noi rînduri, dedicate 
. multiple explicații. Ele osci-

ieazâ între realitatea câ Steaua a 
funcționat cu randament normal 
doar o jumătate ce partida și meri
tul acestui foarte realist conducător 
de echipă care râmîne dr. Consian- 
tin Rădulescu. acela de a O operat 
o schimbare care s-a dovedit extrem 
de fructuoasă pentru tabela de mar
caj.

Acum ar fi momentul să vorbim 
despre posibilitățile antrenorului 
clujean de a efectua modificarea (e-

"0TÂ PRINCIPIALITATE
ABANDONATA PESTE NOAPTE

balonul respins de Haidu, trimi- 
Foto: Paul ROMOȘAN

său cu Universitatea Craiova... Iată, 
deci, că teoretic toate cele opt 
echipe aflate azi în jumătatea su
perioară a clasamentului se pot 
considera, legitim, înscrise printre 
concurente la titlu !

Apropo, însă, de F. C. Argeș, se 
cuvine să menționăm postura de 
lider de primăvară a acestei echi
pe care a realizat patru puncte din 
două meciuri, eu un golaveraj de 
4—0. Cu o realizare similară după 
cele două etape din retur se mai 
poate mîndri doar o altă echipă 
provincială. Universitatea Craiova, 
4 puncte și 7—4. Au realizat cite 
trei puncte Steagul roșu, C.F.R. 
Cluj și... Sportul studențesc. Perfor
manța acestor trei echipe este ci
fric egală, dar greuțatea ei speci
fică apare gradată. Pe stegari, cele 
trei puncte (realizate, e drept, în 
compania unor adversari din pe
riferia clasamentului) nu-i scot deo
camdată din postura de „echipă de 
mijloc*'. Pe ceferiștii clujeni, însă 
(al căror egal în fața liderului, la 
București, egalează — în fond — 
așa numita „performanță a etapei", 
cea a piteștenilor la Cluj !), aceste 
trei puncte din primăvară îi ridică 
de la condiția de „revelație a cam
pionatului" la aceea de „angajați 
direct în întrecerea pentru titlul 
de campioni", mai ales că nu-i 
deloc exclus ea o victorie (scontată) 
în jocul următor, pe teren propriu, 

C.S.M. Reșița, să Ie Confere un 
în clasament și mai bun decit 
pe eare-1 ocupă la această oră 
Ne vom opri însă mai mult 

asupra Sportului studențesc, pentru 
că cele trei puncte cucerite de echi
pa bucureșteană în acest început 
de retur aruncă o lumină deosebită 
asupra eforturilor pe care forma
ția universitară le face pentru re
dresarea unei situații ce se anunța 
iremediabil compromisă. Să ne a- 
mintim, de exemplu, că în tur, 
după aceleași meciuri, studenții 
aveau zero puncte și golaveraj 2—6, 
în timp ce acum au realizat o vic-

tone și un meci nul care — coro- 
borate cu incapacitatea lui C.S.M., 
,,U‘‘ Cluj și F. C: Constanța de a 
obține niște desprinderi din zona 
periculoasă — sînt de natură a le 
da speranțe în reeditarea turului 
de forță, de anul trecut, al lui 
C.F.R. Cluj. . ?

Dintre echipele cu numai un 
punct realizat în aceste două eta
pe, ne vom opri numai asupra ce
lor care încep să constituie „ca
zuri". Mai întil Steaua, pentru că 
debutul sub așteptări al liderului 
în acest retur interesează nu nu
mai sfera clubului, ci are implica
ții de ordin mult mai general, fi
ind vorba despre o echipă care dă 
lotului național cel mai mare nu
măr de jucători, șase. S-ar cuve
ni, deci, ca înaintea unui sezon in
ternațional. atît de angajant, prin
cipala furnizoare a lotului repre
zentativ să se prezinte mult mai 
bine decit a reușit la Tg. Mure? 
și, acum două zile, la București. 
De asemenea, încep a provoca în
grijorări suporterilor lor, două 
vechi divizionare A, Universitatea 
Cluj și F.C. Constanța, care — cu 
numai 14 puncte din 17 partide 
și cu realizări minimale la capito
lul „goluri marcate", 16, respectiv 
10! — sînt acum efectiv intrate in 
„hora“ luptei pentru evitarea re
trogradării.

în încheierea acestor scurte co
mentarii, ca o compensație pentru 
mai slabele realizări sub raport 
tehnic, calitativ al jocurilor etapei, 
vom consemna totuși un element 
care a fost de natură a ne satis
face : comportarea jucătorilor sub 
aspect disciplinar. în cele opt me
ciuri, arbitrii n-au fost niciodată 
puși în situația de a scoate cartonul 
roșu, iar pe cel galben l-au utili
zat numai de 10 ori. Au fost, chiar 
trei meciuri în care niciunuia 
jucătorii celor 6 echipe care 
evoluat nu 11 s-a dat măcar on 
avertisment ! Bilanț cifric mai bun 
șl decit al etapei precedente, tine 
apreciată pentru ceea ce ne-a ofe
rit în această direcție.

dîn
au

ECHIPELE DIN DIVIZIA C AU RELUAT
Duminică s-a dat startul .și în campionatul Diviziei C : echipele din 

11 serii (meciurile seriei a V-a au fost aminate) au evoluat în cadrul celei 
de a XlV-a etape. Din relatările corespondenților noștri, am reținut, ca 
principal aspect, faptul că jucătorii au avut de înfruntat terenuri grele, 
unele desfundate. Scorurile au fost în general strînse în «această etapă 
inaugurală a returului, doar cîteva jocuri încheindu-se cu goluri multe, ca 
de pildă în seria I, a Il-a și a XH-a. Iată rezultatele înregistrate și cla
samentele :

Victoria

9. Petrolistul Boldești
10. IRA Cîmpina
11. Victoria Florești
12. Poiana Cîmpina
13. Chimia Brazi
14. Chimia Buzău

14
14
14
14
14
14

4
4
6
2
3
2

55
8
6
8 

10

13
13
12
10

9 
6'

A.S.A.
Humorului
Cîmpulung

Botoșani

ÎNTRECERILE

SERIA I
Foresta Fălticeni — Unirea Iași 3—1

(2-1)
Minobradul Vatra Domei -

Roman 2_o (1—0)
Avintui Frasin — Străduința Suceava 

2—1 (1—0)
I.T.A. Iași — Minerul Gura

1—1 <0—0)
C.S.M. Suceava

2—« (0—e)
Danubiana Roman — Textila
7—® (1—0)

Nicoiina Iași — Cristalul Dorohoi 6—1 
(4—®)(Corespondenți •
I. Bodnar. V. Diaconescu, 
Groapă și D. Onciul).

D. Crăclttn, P. Spac, 
C. Alexa, G.

L Danubiana Roman 14 10 1 3 31—12 212. Victoria Roman 14 9 1 4 30—15 19X CS3I Suceava 14 8 3 3 24— 9 194. Arinrul Frasin 14 8 2 4 21—13 18X Nicotină Ia<i 14 7 2 5 25—20 166. Foresta Fălticeni 14 7 2 5 23—22 167. Cristalul Dorohoi 14 6 2 6 19—39 14X Minobraduj V. D. 14 5 2 7 30—26 nX ASA Cimpuking 14 4 4 G 17—20 1219. Strâduinta Suceava 14 4 4 6 14—18 12ÎL Minerul G. H. 14 4 2 8 IR—27 10IX Textila Botoșani 14 4 2 8 17—31 10IX ITA la.<i 14 3 3 8 11—22 914. Unirea Iași 14 2 4 8 18—23 8

5
5 
0
6 
3 
2

Etapa viitoare î chimia Brazi — Chimia 
Buzău (1—1). Olimpia Rm. Sărat — Ca
raimanul Bușteni (0—1), Șoimii TĂROM 
București — Petrolistul Boldești '* 
Unirea Focșani — Prahova Ploiești 
Carpați Sinaia — Poiana Cîmpina 
I.R.A. Cîmpina — petrolul Berea 
Metalui Mija — Victoria Florești

SERIA a IV-a
I.M.U. Medgidia — Electrica Constanța 

0—3 (0—1)
Viitorul Brăila — Ancora Galați 3—G 

(2-0)
Constructorul Galați 

Brăila 3—0 (2—0)
Portul Constanța — Cimentul Medgidia o—o
Marina Mangalia — Oțelul Galați 0—0
Granitul Babadag _ Știința Constanța 

2—1 (1—0)
Dunărea Tuicea — Chimia Brăila nu 

s-a disputat
(Corespondenți ; R. Avram, D. Crlsla- 

che, V. Ștetănescu, S. Nace, I. Cioboată 
și N. Fuclgiti).

(0_l), 
(0-1). (0—0), 
(0-1). 
(0-3).

Comerțul

Pandurii Tg. Jiu — Minerul Rovitiari
3— 0 (0—0)

(Corespondenți ; G. Ștefan. M. Focsan, 
C. Olarii, R. Zeno. O. Jugănaru, R. Pre- 
descu și N. Chivulescu).
1. Vulturii Lugoj
2. Șliheruj Metru
3. Steagul r. Plenlța
4. A.S. Boeșa
5. Dunărea Calafat
6. Metalul Topleț
7. Minerul Mold. Nouă
8. Metalul Oț. Roșu
9. Meva brobeta T.

10. Pandurii fg. Jiu
11. Știința Petroșani
12. Cimentul Tg. Jiu
13. Victoria Craiova
14. Minerul Rovinari

Etapă viitoare : 1
Metalul Oțelu Roșu (0—0). A.S. Bocșa — 
Pandurii Tg. jiu (0—1), Cimentul Tg. 
Jiu — Meva Drobeta Tr. Severin (0—3), 
Știința Petroșani — Victoria Craiova 
(2—3), Steagul roșu Plenlța — Vulturii 
textila Lugoj (0_ 2), Dunărea Calafat —
Minerul Motru (1—3): Minerul Moldova 
Nouă — Metalul Topleț (0—1).

SERIA a Vlll-a
Murăștil Deva — Vagonul Arad 

(1-0)
U.M. Timișoara — Minerul Teliuc 

(2-0)
C.F.R. Slmeria — Furnirul Deta 

(1-1)Minerul Ghelar — Minerul Lupeni 
(2-1)

Progresul Timișoara — Unirea Tomna
tic 2—1 (1—0)

Gloria Arad — Electromotor Timișoara 
2—0 (2—0)

Victoria Călan — Constructorul Arad
4- 1 (0-1)

(Corespondenți : I. Snnion. Șt. Marton,

S.

14
14
14
14
li
14
14
14
14
14
11
14
14
14

3
4
0
2
2
0
3
3

2-0Minerul pavpjp — Rapid Jibou 
(0-0)

Minerul Baia Sprie — Someșul 
Mare 2—0 (1—0)

C.I.L. Sighet — Constructorul 
Mare 4—0 (1—0)

Voința Cărei _ Minerul Baia 
3—0 (1—0)

(Corespondenți : A. Pașcalău, L. 
A.
V.

Satu
Baia

21
20
16
14
14
14
13
13
13
13

32— 9 
39—14
17— 16 
22—18 
13—20
20—27
24—17
20—16
16—18
15—23 __
18— 18 12 
11—27
10-28
13—24

Borșa.
. ___ ______ _ Chita.

Ghilezan, Z. Debreteni, Al. Domuța, 
Mihali și Tr. Silaghii).

6 
s
4
4
3

Minerul Rovinarl

12
11
10

2—0
3—0
l—l
3—2

1. Victoria Cărei 14 11 1 2 SI— 8 23
2. Minerul Cavnic 14 10 1 J 25-15 21
3. Topitorul Bala M. 14 8 2 4 27—14 16
4, Bihoreana Marghita 14 7 1 6 23—23 15
5. Bradul Vișeu 14 7 1 6 15—19 15
6. Voința Cărei 11 7 1 6 16—24 ÎS
7. Minerul B. Sprie 14 7 0 7 22—18 14
8. C.I.L. Sighet 14 6 1 7 23—18 13
9. Recolta Salonta 14 6 1 7 13—17 13

10. Mineral Borsa 14 S 1 8 20—26 11
11. Unirea Zalău 14 4 3 7 16—26 11
12. Rapid Jibou 14 4 2 8 12—23 1(»
13. Constr. Baia M. 14 4 1 9 15—34 9
14. Someșul S. Mare 14 3 2 9 10—23 8

Etapa viitoare : Recolta Salonta — To
pitorul Baia Mare (0—2), Rapid Jibou — 
Minerul Baia Sprle (0—1), Minerul Baia 
Borșa — Minerul Cavnic (1—2), 
structorul Baia Mare — Voința 
(0—1), Unirea Zalău — C.I.L. 
(0—i), Victoria cărei — Bradul 
(0—0), Someșul Satu Mare — Bihoreana 
Marghita (0—1).

SERIA a XI-a
Gaz metan Mediaș — Oltul Sf. Gheor

ghe 8—1 (1—1)
Someșul Beclean — Textila Odorheiul 

Secuiesc 0—2 (0—1)
Viitorul Gheorghieni _ Minerul Bălan 

2—1 (0—0)
Unirea Cristuru Secuiesc — Lacul Ursu 

Sovata 2—1 (1—0)
Forestierul Tg. 

Toplița 3—0 (2—0)
Viitorul Tg. Mureș — Foresta 

2—1 (2-1)
Carpați Covasna — Vitrometan 1—1 (0—0)
(Corespondenți : R. Zamfir, I. 

"*■* ” ’ “ ’ ‘ ’ L. Bucs,

Con-
Carei

Sighet
Vișeu

I. Cioboată

1. Constructorul Galați 14 9 3 2 23— 7 21
2. Marina Mangalia 14 8 4 2 18— 8 20
3. Chimia Brăila 13 6 4 3 21—15 16
4. Oțelul Galați 11 6 3 5 9— 9 15
5. Portul Constanța 14 5 4 5 18—12 14
6. Electrica Constanța 14 6 2 6 15—14 14
7. IMU Medgidia 14 5 4 5 19—18 14
8. Cimentul Medgidia 14 5 4 5 13—14 14
9. Viitorul Brăila 14 4 5 5 18—20 13

19. Știința Constanța 14 i 8 4 13—14 12
11. Granitul Babadag 14 2 8 4 15—21 12
12. Dunărea Tuicea 13 5 1 7 14—19 1113. Ancora Galați 14 4 2 8 8—24 10
14. Comerțul Brăila 14 1 6 7 7—16 8

Ma-

viitoare (1 
Suceava — lT ‘ ~
— Avintui Fra-

colina Iași (1—2). Minerul Gura 
Hc rorului — Danubiana Roman (0—5), 
C- 'talu- Dorchoi — C.S.M. Suceava 
(9—5). A-S.A. cîmpulung — Minobradul 
Vatra Domei (•—2).

SERIA a ll-a
Viitorul Vaslui — Constructorul 

Gheorghiu-Dej 2—0 (2—0)
Petro.ul Momești — Unirea Tricolor 

Btrttd 7—• (*—oi
Cimentul Bicaz — Minerul Comănești 

2—î (1-4)
Relonul Săvinești — Textila Buhuși 

2—2 (2—•)
Rulmentul Birlad — Locomotiva Adjud 

î_n (>-«)
Trotușui Gh. Gheorghiu-Dej — 

Tecuci 0-e
Oituz Tg„ Ocna — Letea Bacău 

disputat(Corespondenți : M. Florea, P. 
ba»iu St. Ghimpe. C. Nemțeanu, 
lom on și Gh. Grunzu).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

san — 1 
ionii

seni

aprilie) : Străduința 
-A. Iași (0—1). Unirea Iași 

(0—1), Textila Botoșani 
■eni (1—2), Victoria Ho.

Gh.

V.R.A.
nu s-a
Hira- 

f So

Etapa viitoare : Chimia Brăila __
rina Mangalia (1—3) Știința Constanța — 
LM.U. Medgidia (1—1). Cimentul Medgi
dia — Dunărea Tuicea (1—2), Electrica 
Constanța _ Constructorul Galați (0—1), 
Ancora Galați — Portul Constanța (9—3), 
Comerțul Brăila — Granitul Babadag 
(1—1), Oțelul Galați — Viitorul Brăila 
O-ă).

Mu-

M. Munteanu, FL Oprița, 
fan și A. Gunther).

I. Ene . I. ș«-
t. Mureșul Deva 14 10 4 • 26— 5 24
2. Victoria Călan i< 1 4 2 35—12 20
3. U.M. Timișoara 14 7 2 5 27—13 is
4. Electromotor Tim. H 5 S 4 23—14 15
5. CFR Simeria 14 C 3 5 20—14 15
6. Minerul Lupeni 14 6 3 5 18—18 15
7. Minerul Teliuc 14 S 4 5 17—18 14
8. Furnirul Deta 14 5 3 6 18—20 13
9. Unirea Tomnatic 14 6 1 7 23—30 13

10. Vagonul Arad 14 5 2 7 18—17 12
11. Progresul Tim. 14 3 6 5 12—18 12
IX Minerul Ghelar 14 5 1 8 17—25 11
IX Gloria Arad 14 4 2 1 14—30 10
14. Constr. Arad 14 2 2 10 14—40 6

Secuiesc — Mureșul
Bistrița
Mediaș
Plntea, 

s. AlbuCs. Malnasi, V. Liirintzi, 
șl F. Gazdag).

1. Gaz metan Mediaș
2. Textila Odorhei 

VIit. Tg. Mureș 
Vlit. Gheorghieni 
Lacul Ursu Sovata 
Unirea Criștur 
Oltul Sf. Gheorghe 
Vitrometan Mediaș 
Minerul Bâlan 
Forest. Tg. Secuiesc 
Mureșul Toplița 
Someșul Beclean 
Carpați covasna 
Foresta Bistrița

9
9
9
7
5
5
6
7
5
5
4
5
3

---- ----- ni— 3 -(Echipa Vitrometan Mediaș
Mizată cu 4 puncte).

21
20
19
15
14
14
13
13
13
12
11
ii
io

a fost pe-

3
2
1
1
4
4
1
3
3
2
3
1
4 
0

14
14
14
14
14
14
14
14
11
14 
14
14
14 
14

28—14
27—20
17—22
24—22
19—17
37—16
19—16
16—14
21—22
15—21
12-45
21—21

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.
13.
14.

Etapa viitoare : Furnirul Deta 
reșul Deva (0—1). Unirea Tomnatic — 
Gloria Arad (J—4). Minerul Lupeni — 
Victoria Câlan (1—3), Vagonul Arad — 
L'.M. Timișoara (8—2), constructorul
Arad — Progresul Timișoara (0—4), Elec
tromotor Timișoara — C.F.R. Slmeria 
(1—1), Minerul Teliuc — Minerul Ghelar 
(1-1).

SERIA a Vl-a
Petrolul Tîrgoviște — Automatica Ale

xandria 2—0 (1—4)
C.F.R. Roșiorii de Vede — Chimia Tr. 

Măgurele 1—1 (9_0)
Flacăra Moreni — Textilistul 

S-O (9-9)
Răsăritul Caracal — Petrolul

1—1 (1—1)
Dacia Pitești — Chimia Găești 3—0 

(1-0)
Progresul Corabia — Recolta Stoică- 

nești 3—1 (2—1)
Unirea Drăgășani — Oltul Slatina 1—1 

(1-0)

nâlizată __„ „____ _
Etapa viitoare : Lacul Ursu Sovata —

Forestierul Tg. Secuiesc (3—3), Mureșul---------  ---- .... {0_3)_
Mediaș 

Someșul

Sovata
Toplița
Textila
(0-1).
Beclean _____ ____ __
Viitorul Gheorghieni (0—1). Minerul Bă
lan — Carpați Covastia (0—0), Foresta 
Bistrița — Unirea Cristur (1—4).

SERIA a Xll-a
C.F.R. Sighișoara — Carpați Brasov 

0—0
Textila Sebeș — I.C.I.M. Brașov 0—t 

(0-1)
Chimica Tîrnăvenl — U.P.A. Sibiu 1—1 

(1-1)
Metalul Copșa Mică — Chimia Or. Vic

toria 4—0 (2—0)
Torpedo Zărnești — Oltul Rm. Vilcea 

3—0 (2—0)
Tractorul Brașov — Lotrul Brezoi 6—0 

(2-0)
C.S.U. Brașov _ independenta Cisnă- 

dle 3—1 (2—0)
(Corespondenți : I. Turian, O.

’ •’ ------- , t. Chiriac,

— Viltorul Tg. Mureș 
Odorhei — Gaz metan 
Vitrometan Mediaș — 
_ (2—3). Oltul SI. Gheorghe

Pitești SERIA a IX-a
Zlatna — Industria sirmei

39
2
2
5
5
4
5
6
5
7
6
8
9

Relonu! Sâvinești 
Viitorul Vaslui 
Petrolul Moinești 
Letea Bacău 
Locomotiva Adjud 
Textila Buhuși 
Constr. Gh. Dej 
Trotușul Gh. Dej 
Rulmentul Birlad 
Oituz Tg. Ocna 
URA Tecuci 
Minerul Comănești 
Cimentul Bicaz 
Unirea Trie. Birlad

3 
S 
S
5
3
3
6
5
3
4
3
6
3
2

t
7
7
6 
c 
c
4
4
5 
4
4
2
3
3

14
14
14
D
14
14 
14 
14
14
13
14
14 
14
14

Videle Minaur ________
CImpia Turzii 1—1 (0—1)

Tehnofrig Cluj — Minerul Bihor 2—0 
(0-0)

C.I.L. 
Soda

(l-«) Aurul
(0—0)

Arieșul cîmpia Turzil — Metalul Aiud 
1—1 (0—1)

Unirea Dej — Dermata Cluj 0—0 
(Corespondenți : N. BJișan, E. Feher- 

vari, A. Sabo, A. Verdeș, M. Susan. St. 
Giurgiu și T. Prodan).
1. Aurul Brad 
!. Arieșul Turda
3. Minaur Zlatna
4. Metalul Aiud
5. CIL Blaj
6. Soda Ocna Mureș 
“ Unirea Dej

Arieșul C. Turzii 
Unirea Alba Iulia 
Minerul Bihor 
Ind. sirmei C. T. 
CIL Gherla 
Tehnofrig Cluj 
Dermata Cluj

(Echipele Arieșul _ , ___
Industria sirmei Câmpia Turzli au fost 
penalizate cu cite 4 puncte).

Etapa viitoare : C.I.L. Blaj — Aurul 
Brad (0—2), Ind. sirmei C. Turzil — 
C.I.L. Gherla (2—3), Dermata Cluj — 
Arieșul Cîmpia Turzli (0—2), Unirea Alba 
Iulia — Tehnofrig Cluj (0—2), Arieșul 
Turda _ Minaur Zlatna (2—3). Minerul 
Bihor — Unirea Dej (1—3), Metalul Aiud 
— Soda Ocna Mureș (0—1).

SERIA a X a
Marghita — Victoria

unde .se stipulează, fără nici un p:c 
de jenă în adresa nr. 127 din 14.III. 
973, „relațiile de colaborare principia
lă dintre cluburile vizate“.

Să fi fost chîar atît de puternic 
recentul viscol incit să fi zmuls de 
pe mesele conducerilor acestor două 
cluburi, acuzele reciproce ? Ce a 
contribuit, oare, ca în acest scurt 
interval de timp, blamarea tendinței 
de căpătuială, a mijloacelor nelegale 
de ademenire, aflate în totală con
tradicție cu normele de etică și e- 
chitate socială, să se transforme în 
relații principiale ? Nit tocmaj ne- 
principialitatea a alimentat și stins 
acest conflict ?

Și iată un alt caz, cel al jucăto
rului Constantin Mărculescu, fost la 
asociația C.F.R. Pașcani și transferat 
peste noapte la Farul Constanța după 
ce asociația respectivă veștejise pu
blic. nu cu mult în urmă, practicile 
de racolare ale clubului constănțean. 
Prin adresa nr. 89/973, C.E.R. Paș
cani arată că în noua conjunctură — 
reorganizarea clubului Farul — opti
ca s-a schimbat ! Dintr-o dată aso
ciația sportivă din Pașcani „au se 
mai opune ascensiunii jucătorilor ta- 
(entați“...

Din ambele cazuri — indiferent de 
rezolvarea pe care o vor avea la 
forul de resort — reiese clar că o- 
bligația primordială a conducerilor 
cluburilor și asociațiilor sportive, de 
a acționa cu principialitate și exi. 
gență ia raporturile cu sportivii, cu 
celelalte organe similare, nu a fost 
îndeplinită. într-adevăr. așa cum se 
subli’aiază pe bună dreptate, edu
cația trebuie să înceapă in primul 
rind cu educatorii !

Spicuim din adresa nr. 623/19.11. 
1973 trimisă F.R.F. de către clubul 
Progresul București, sub semnătura 
președintelui I. Pilug : „Pe data de 
12 decembrie 1972 cu adresa noastră 
nr, 5406 am înaintat copie de pe pro
cesul verbal al ședinței biroului sec
ției de fotbal, în care arătam că ju
cătorul Dudu Georgescu a plecat 
fără nici un motiv și fără aprobare 
la clubul sportiv Farul Constanța cu 
tendință vădită de căpătuială. Ulte
rior, acest sportiv a fugit și de la 
Constanța la Reșița. Biroul clubului, 
luînd în discuție propunerea secției 
de fotbal, a confirmat hotărîrea de 
suspendare pe doi ani. Rugăm fede
rația de fotbal a o ratifica, pentru 
a pune capăt actelor de indisciplină 
și căpătuială1.

Acest punct de vedere era susținut, 
într-adevăr, de procesul verbal in
vocat în care se mai consemna că 
„Biroul secției și conducerea clubu
lui condamnă cu tărie atitudinea 
diferitelor cluburi care caută să a- 
demenească sportivii prin diferite 
mijloace nelegăle, ceea ce e«Le în 
totală contradicție cu normele de e- 
tică și echitate socială". Totul de
gaja, deci, intransigență și princi
pialitate cărora li s-au și dat girul 
în ziarul nostru.

Iată, însă, că numai după o lună 
de zile (nr. 1011/21.III.1973) aceiași
club bucureștean. sub aceeași sem
nătură anexează dosarului Dudu
Georgescu... dezlegarea pentru C.S.M. 
Reșița, cu data... imediat ! Și pen
tru ca lucrurile să păstreze o apa
rență de justețe, cererii de transfer 
a jucătorului (argument : 
tarea studiilor...) C.S.M. 
cordă un certificat de

15 
15 
14 
13 
13 
12 
11 
10

9
8

Etapa viitoare î Minerul comănești — 
Petrolul Moinești (1—2), Constructorul 
Gh. Gheorghiu-Dej — Relonul Săvinești 
(1—3), Unirea Tricolor Birlad — Viitorul 
Vaslui (0—6). Letea Bacău _ Trotușul 
Gh. Gheorghiu-Dej (0—0). U.R.A. Tecuci 
— Rulmentul Birlad (1—5). Locomotiva, 
Adjud — --- ---
Buhuși —

Oituz Tg. Ocna (0—2), Textila 
Cimentul Bicaz (2—2).

SERIA a lll-a
Florești — Șoimii TAROM 

l—o (1—0)

Gherla — Arieșul Turda 0—0
Ocna Mureș — C.I.L. Blaj 2—1
Brad — Unirea Alba Iulia 1—4

(Corespondenți : M. Avanu, 1r. Negu-
lescu, Gh. Ilinca, Gh. Donciu. A. MO-mete, N. Ghețoiu și FI. Denghel).

1. Dacia Pitești 14 10 1 3 21—12 21
2. Flacăra Moreni 14 9 2 3 26—11 20
3. Oltul Slatina 14 6 6 2 21—12 18
4. Unirea Drăgășani 14 5 6 3 12— 8 16
5. Progresul Corabia 14 6 4 4 18—206. Automatica Alex. 14 5 5 4 11— 8 15
7. Chimia Tr. Măg. 14 5 5 4 17—16 15
X Petrolul Videle 14 4 7 3 9— 9 15
9. Petrolul Tîrgoviște 14 5 4 5 21—22 14

10. Răsăritul Caracal 14 2 6 6 10—15 10
11. CFR Roșiori 14 3 4 7 16—25 10
12. Chimia Găești 14 3 3 8 13—22 9
13. Recolta Stoicânești 14 3 3 8 17—32 9
14. Textilistul Pitești 14 3 2 9 13—23 8

14 8 3 3 19—11 19
14 9 2 3 30—15 16
14 7 2 5 19—16 16
14 6 2 6 16—15 14
14 7 0 7 16—17 14
14 6 2 6 16—20 14
14 7 3 4 22—J 3 13
14 6 1 7 14—14 13
14 5 3 6 12—16 13
14 6 0 8 11—25 12
14 6 3 5 21—16 11
14 5 1 8 17—18 11
14 3 4 7 7—17 10
14 2 4 8 8—15 8
i, Unirea Dej Și

Lădaru»
E. Bog-7.

8.
9.

10. 
11. 
12.
13.
14.

t.I. Ducan, M. Faliciu, 
dan șl B. Eugen).

1. Tractorul Bv.
2. ICIM Brașov
3. Chimia Victoria
4. Metalul C. M.
5. Oltul Rm. VHOea
6. Chimia Tîrnă.veni

7—8. CFR Sighișoara-
7—8. CSU Brașov

9. Carpați Brașov
10. Indep. cisnădie
11. UPA Sibiu
12. Lotruj Brezoi
13. Torpedo Zărnești
14. Textila Sebeș

(Echipa Textira Sebeș 
cu 4 puncte).

Etapa viitoare î Oltul Rm.
Tractorul Brașov (1—3), Lotru] —
C.F.R. Sighișoara (1—3). I.C.I.M. Brasov 
— Metalul Copșa Mică (1—0), Indepen
dența Cisnădie — Textila Sebeș (0—1), 
Chimia Or. Victoria — Torpedo Zărnești 
(1—3), Carpați Brașov — Chimica Tîrnă
venl (0—2), u.p.a. Sibiu — C.S.U. Bra
șov (2—6). <

Victoria
București _ 

Petrolistul Boidești _  Metalul Mija 1—2
(0-0)Poiana Cîmpina — Olimpia Rm. Sărat 
0—0

Petrolul Berea — Carpați Sinaia 1—0 
(1-0)Caraimanul Bușteni — I.R.A. Cîmpina 
2-1 (1-1)

Prahova Ploiești — Chimia Brazi 1—1 
(0-0)

Chimia Buzău — Unirea Focșani 1—1 
(1-0)(Corespondenți : N. Coman, N. Dinei, 
C. Vîrjoghie, M. Irimia, V. 
Cristea și C. Teodorescu).
t. Prahova Ploiești
2. Caraimanul Bușteni

. 3. Carpați Sinaia
4. Metalul Mija
5. Șoimii TAROM
6. Petrolul Berea
7. Unirea Focșani
8. Olimpia Rni. Sărat

14 10 3 1 33— 9 23
14 8 2 4 23— 8 18
14 7 2 5 23—18 1«
11 6 3 5 20—14 15
14 5 4 5 20—23 14
14 4 6 4 15—24 U
14 4 5 5 13—15 13

14 4 5 5 14—16 13
14 5 2 7 17—13 12
14 5 2 7 16—22 12
14 4 4 6 16—26 12
14 4 4 6 9—20 1214 4 2 8 18—18 10
14 6 0 8 13—26 8
a fos t penalizatâ

Etapa viitoare : Chimia Găești — C.F.R. 
Roșiori (1—1). Textilistul Pitești — Pe
trolul Tîrgoviște (1—4), Oltul Slatina — 
Răsăritul Caracal (0—0). Recolta Stojră- 
nești _ Dacia Pitești (2—6), Petrolul Vi
dele — Flacăra Moreni (0—0), Chimia 
Tr. Măgurele — Unirea Drăgășani (0—1), 
Automatica Alexandria — Progresul Co
rabia (0—2).

SERIA a Vll-a
Victoria Craiova — Cimentul Tg. Jiu 

0—0
Meva Drobeta Tr. Severin — Dunărea 

Calafat 2—0 (0—0)
Vulturii textila Lugoj _ A. S.

2—0 (1—0)
Metalul Oțelu Roșu — Steagul roșu 

Plenița 1—2 (0—1)
Minerul Motru — Minerul Moldova 

Nouă 0—0
Metalul Topleț — Știința Petroșani 2—1 

(0-1)

I : Cat. 1 : 1 variantă 50% 
șl 2 variante 10% a 20 000 
1 variantă 25% a 45 532 lei ------ cat. 3 :

Extragerea
a 100 000 lei

Cat. 2 : _ ----- ... _variante 10% a 18 213 lei ;
a 7 919 lei ; cat. 4 : 44.95 a 1 823 lei

: 129,80 a 631 lei ; Cat. 6 : 4 272,2 
lei.

cat.
a 40 __Report categoria 1 : 693 763 lei.

Extragerea a Il-a : Cat. A : 3 
te 10% a 76 092 lei : Cat. B : 
2 551 lei : Cat. C : 89,40 a 754 lei 
D : 2 986,60 a 60 lei ; Cat. E : 
200 tei ; Cat. F : 3 500,30 a 40 lei.

Premiul de 100 000 lei jucat 50% a 
Obținut de STAZABOSKI ROMEO 
București iar premiile de 761)92 lei 
cate 10% de la categ. A, au fost 
ținute de : PUZDREA EFTIMITA 
Brașov, CAPATTNA GRIGORE din

5 4 378,23

varlan-
22,83 a 
; Cat. 

180,73 a
Zborcea, A.

Turda,

fost 
din 
ju- 
ob- 
din 

_ ______ _ Ga-
latî’și ADALBERT D. din Satu Mare.

cu data...

comple- 
Reșița a- 
înțelegere S. PAUL

BUC.

14
14
14
14
14
14
14
14

5
5
3
1
4
45
4

2
2
4
5
4
4
4
5

19—11 
15— 8
19—10
18—19
12— 7
14—1723—15
18—19

19
19
17
17
16
16
15
14

Bocșa VilceaBrezoi
Bihoreana

1—3 (0—0)
Topitorul

1—1 (0-0)
Bradul Vișeu — Recolta Salonta 

(1-1)

Bala Mare — Unirea
Cărei
Zalău

4—1



CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI, GRUPA B

DE AZI, ECHIPA NOASTRĂ ÎNFRUNTĂ
FORMAȚIILE

9
La ora

ASPIRANTE LA PODIUMr
i

18, meciul ROMANIA - R. D GERMANĂ
GRAZ, 26 (prin 

misul nostru).
în această pitorească așezare, 

unde primăvara intră tot mai mult 
în drepturile sale, hocheiul pe ghea
ță rămîne singura amintire a ier- 
pii. O amintire care îi tulbură pe 
locuitorii orașului de pe malurile 
Muhrului, chemîndu-i mereu spre 
cartierul Liebenau, spre modernul 
patinoar artificial cu același nume.

Pe gheața de o calitate ireproșa
bilă a acestei baze sportive s-au 
consumat pînă acum jumătate din

formațiile fruntașe ale acestei gru
pe (Polonia, R.D. Germană. S.l 'A_ 
ar putea participa 
trecerile primului 
du-le față într-un 
Iar rezultatele din 
ale hocheiștiior polonezi, de 
(promovați în grupa A). rețx 
o dovadă elocventă a acestui 
Acum, însă. Ia Graz a ieșit 
nant în evidență si un ah asoec 
anume acela ei și ec' 
ca avind aspirații c« 
mai sus de jumătatea

tri-

piak ta c

11 sezer.

ca ah 
ta

oricînd la in- 
eșaion. făcm- 
mod oooralxL 
act ualul sezcc

telefon, de la

ser.* de at

Aii

COMaaeE

buturi ai

tarei tar

ele ar fi că nivelul
ta’

CE DE HOCHEI

JUNIORII SOVIETICI
In frunte

Cătaa AMTONESCJ

r. J ă

la ie 4

PE RINGURILE LUMII

a campionatul 
ne-a oferit pri

grupei 
ceea <

i B
ce 
unele constatări

Otsubo se t 
actualei ed

partidele 
mondial, 
lejul de a face 
teresante.

Prima dintre
valoric al grupei B este acum mult 
mai ridicat decît in anii trecuti. 
încă de la ediția precedentă a com
petiției. desfășurată în capitala ță
rii noastre, s-a putut observa că

Portarul japonez 
rători de

SE MENȚIN

K. D
A • taMrigvu ea n

In ziua a 6-a a campionatelor eu
ropene de hochei pe gheață, rezer
vate echipelor de juniori (Grupa A . 
care se desfășoară la Leningrad, re
prezentativa U.R.S.S. a învins cu 
scorul de 8—2 (2—2, 2—0, 4—0) se
lecționata Cehoslovaciei. In cealaltă 
partidă s-au întîlnit echipele Sue
diei și Finlandei. Net superiori, ho- 
cheiștii suedezi au terminat învin
gători cu scorul de 16—2 (6—0, 5—1. 
5-1).

în clasament, pe primul loc se 
află selecționata U.R.S.S., cu 8 p. 
urmată de Suedia 7 p._ Cehoslovacia 
5 p. Finlanda 4 p etc.

★
Reprezentativa de hochei pe ghea

ță a U.R.S.S., aflată într-un turneu 
de verificare în Suedia, a jucat cu 
formația Timra, care activează in 
prima ligă a campionatului. Hoche, s- 
tii sovietici au terminat învingători 
cu scorul de 5—3 (3—2. 0—0. 2—1) 
prin golurile marcate de Vladimir 
Petrov, Iuri Kopalov, Boris Mihai
lov, Aleksandr Bodunov și Alek
sandr Ragulin.

• Sub conducerea antrenorului 
federal Bruno Hrastinski, 16 pugj- 
liști iugoslavi au început pregătirile 
pentru campionatele europene de 
la Belgrad. Echipa va fi definitiva
tă după campionatele Iugoslaviei și 
Jocurile Balcanice.

PISTOLARII DE LA STEAUA
VICTORIOȘI LA SOFIA

La Sbfia a avut 
internațional de tir 
pistol — la care au participat spor
tivi din Cehoslovacia, R. D. Germa
nă, Polonia. România, Ungaria, U- 
niunea Sovietică și Bulgaria. Proba 
de pistol viteză a revenit cunos
cutului campion cehoslovac Vladi
slav Falta, care din 600 puncte po
sibile a înscris 596. Pe locurile 2—3 
s-au clasat reprezentanții clubului 
Steaua, Virgil Atanasiu și Ion Cor
nelia, fiecare cu cite 592 p. Pe echi
pe. locul I a revenit formației bucu- 
reștene Steaua cu 2346 p, urmată de 
Ț.S.K.A. Moscova 2337 p și Ț.S.K.A. 
Cerveno Zname Sofia 2331 p.

loc un concurs 
probe de

SUCCESELE DE LA
CROSUL BALCANIC

(Urmare din pag. I)

celebra Zlateva, multiplă campioa
nă a Bulgariei și finalistă olimpi
că, a fost întrecută categoric în 
proba senioarelor de primele noas
tre trei reprezentante, Natalia An
drei, Maria Lincă, Fița Rafira. La 
juniori, victoria culorilor Româ
niei a fost dublă, atît în probele 
pe echipe cît și individual prin 
Gheorghe Ghipu și Viorica Neagu. 
Dacă mai adăugăm și faptul că în 
urma acestora s-au clasat tot re
prezentanții țării noastre, N. O- 
nescu șl Viorica Jitaru, putem să 
ne exprimăm speranța că schim
bul de mîine beneficiază de un 
start lansat. De altfel, Gheorghe 
Ghipu, elevul Georgetei Dumi
trescu, a realizat In proba de 
4 000 m un tîmp excelent (11: 07,8) 
care Iasă să se Întrevadă o perfor
manță pe 5 000 m de sub 14 minu
te! Acest autentic talent se află 
acum în fața unei dileme (îmbu
curătoare, totuși, pentru noi) ; 800, 
1 500 sau 5 000 m?

Și, ca să fim sinceri, am vrea ca 
să avem cît mai mulți atleți și at
lete frămîntați de asemenea dile
me, dar cu o singură certitudine: 
marea performanță internațională.

pei B * CJf

9e prin 
a riKă- 

* letaxcu ci 
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care pregâtașsc

• In dubla 
zentativele R d. Germane $. Ce
hoslovaciei (di^jutată recent Er
furt și Suhl) scorul a ioat aota* 
în ambele meciuri : 20—2. Victorii
le cehoslovacilor au fost rrahza-et 
la Erfurt, de către greul Moty! (care 
l-a întrecut la puncte pe Anders), 
iar la Suhl de către boxerul cd aai 
ușor .semimusca Bari (dștigMor la 
puncte in fața lui SddffiagL
• Formația clubului budapestaa 

Ujpesti Dozsa a evoluat în URS -S 
întîlnind în două reuniuni echipe 
Dinamo Novosibirsk. In prima ga
lă, gazdele au cîștigat cu 16—C. iar 
în cea de a doua scorul a fost egal 
10—10.

• Federația de box din R. D Ger
mană a hotărît ca. atît la meei jn’.-e 
de antrenament cît și la cele ăe 
concurs, pugiliștii aparținînd cate
goriei de juniori mici (pînă la 15 
ani) să poarte obligatoriu cască de 
protecție.

-SD

LA ÎNCHEIEREA CIRCUITULUI „INDOOR" AMERICAN

NASTASE CIȘT1GA PE LINIA DE SOSIRE
• A 3-a victorie,

adițional

după 9 starturi • Connors pe primul

• Următoarele starturi: Valencia
WASHINGTON, 26 (Agerpres). — Tenismanul român Iile Năstase a 

cîștigat ultimul turneu din cadrul circuitului „indoor" american, învingîn- 
du-1 in finala de la Washington cu 4—6, 6—4, 6—2, 5—7, 6—2, pe ti- 
nărul jucător american Jimmy Connors. Prin acest succes, Ilie Năstase 
întrerupe șirul victoriilor obținute de Connors în acest circuit.

Corespondenții agențiilor internaționale de presă relevă în comentariile 
lor că în ultimul meci Ilie Năstase a jucat cu multă fantezie, obținînd nu
meroase puncte și datorită unor servicii precise.

tă, prin tie-break, sau set decisiv. 
Evident, dacă vom 
indoor-ul reprezintă 
ludiu la adevăratul 
aer liber, iar miza 
interesantă, atunci rezultatele ju
cătorului român pot fi considerate 
ca situîndu-se în limite satisfăcă
toare. Dar, numai atît...

Fără îndoială, mai puțin strălu
cite se arată rezultatele celorlalți 
doi participanți români la întrece
rile de dincolo de Ocean. Ion Ți- 
riac a reușit doar două calificări în 
finalele de dublu (Des Moines și 
Hampton), pierzînd în amîndouă. 
Tînărul Traian Marcu n-are la 
activ decît cîteva meciuri strînse,

Deci, punct final în circuitul 
„indoor" de tenis... Dar nu
mai în cel al federației ame

ricane de specialitate (USLTA). 
Continuă, In a doua jumătate a 
programului lor, turneele organi
zate de gruparea WCT, în cele 
două grupe ale așa-numitului cam
pionat mondial de sală. Oricum, 
un punct important din calendarul 
internațional de tenis ’73 a fost 
epuizat și sîntem direct interesați 
de a vedea bilanțul participărilor 
românești în acest început de se
zon.

Die Năstase își redresează sensi
bil cota palmaresului său prin a- 
ceastă victorie, pe linia finișului, 
obținută la mare luptă. Este al 
treilea turneu pe care primul te- 
nîvnan al României 11 cîștigă în 
soita celor zece, cît a cuprins Cir
cuital USLTA. Și anume: Omaha, 
Calgary și Washington ; în plus, 
fmaH la Hampton. Totodată, el se 
iCVsnfBOd în fața lui Jimmy Con
ners. care-1 învinsese în ultima lor 
MDmre. la Hampton. Acestuia din 
urmă îi revin însă laurii disputei 

itreaga serie de concursuri, 
irs — incontestabil numele 
arcă in tenisul transoceanic — 

Roanoke, 
Hampton, 
clasament 
s-a făcut 

baza locu- 
preciza că

pe
Cct 
car 
a i-rfT-gat rinei turnee: 
Silt Lake. Salisbury,
Paramus. De fapt, un 
pe pcncte adiționate nu 
în acest circuit, dar pe 
rîlor ocupate, se poate 
in urma primilor doi clasați, se 
situează. în ordine. americanul 
Clark Graebner. spaniolul Juan 
Gisbert și vest-germanul Karl Mei- 
ler.

Cum poate fi apreciat, în re
trospectivă. rezultatul lui Năstase ? 
Datai de contradictoriu, în an
samblu. într-un lot de concurenți 

j.r.tre ce: mai redutabili, el 
reușește să se impună abia într-o 
treime a celor nouă concursuri în 
care a luat startul. Adesea, victo
ri :> sale au fost obținute la limi-

CONCURSURI INTERNATIONALE 
DE ATLETISM

Di >rn

fostul campion olimpic Bob Beamon 
(S.U.A.) a cîștigat proba de săritu
ră in lungime cu performanța de 
8.06 m. Cursa de o milă a revenit 
recordmanului kenyan Kipchoge 
Keîno, cronometrat cu timpul de 
4 06.0. El l-a întrecut cu o secundă 
Pe americanul Jim Riun, clasat pe 
locul secund.

Foarte disputată a fost cursa mas
culină de 60 y., în care Warren Ed- 
rnocson, Mel Pender și Jeap Luis 
Rave'.tmanantsoa au fost înregistrați 
cu același timp : 6,2, victoria reve
ni-.d lud Edmonson.

CUPA MONDIALĂ" LA SCHI

...SI GJST1.0 TrJENI PENTRU A 3-a OARĂ ÎNVINGĂTOR
Iată și clasamentul final pe e- 

chtpe : 1. Austria 1 525 p ; 2. Fran
ța 716 p ; 3. Elveția 586 p ; 4. Ita
lia 556 p; 5. R. F. Germania 467

: 6. S.U-A. 255 p.
Ultima probă a competiției — sla- 
mul uriaș de la Heavenly Valley 

a fost cîștigată de americanul 
Bob Cochran, cronometrat in cele 

uă manșe cu timpul de 3:08.27. 
locurile următoare s-au situat 

lianții Erwin Stricker 3:08.37 și 
francezul Jean Noel Augert 3:03,81.

Fotografia alăturată care reprezintă o 
piscină din localitatea Halle-Neustadt — demon
strează convingător că in Republica Democrată 
Germană nivelul sportului nu se măsoară doar 
cu performanțele, de altfel, excelente ale nume
roșilor campioni olimpici, mondiali și europeni, 

pe care-i are această țară. O statistică recentă arată că in R. D. Germană, 
la sfirșitul anului 1972, existau 2,3 milioane de membri ai organizațiilor 
sportive, ceea ce reprezintă o proporție de 13,7 la sută din întreaga popu
lație a țării. Toți aceștia sint antrenați intr-un sistem extrem de larg 
de competiții populare

Șl

loc, in clasamentul

In cadrul turneului internațional mascu
lin de handbal de la Ljubljana, echipa 
Cehoslovaciei a întrecut cu scorul de 
18—14 (12—6) reprezentativa Danemarcei, 
într-un alt joc. selecționata iugoslaviei, 
deținătoarea titlului olimpic. ' ——
cu 26—13 (13—4) formația R.
nla.

a Învins
formația R. F. Germa-

Barcelona
a turneului final al Cu- 
europeni la volei mas

tenismenilor spanioli, în 
cu Andres Gimeno și Ma

ca și a celor fran-

considera că 
doar un pre- 
sezon, cel în 
sa mai puțin

ILIE NĂSTASE

Marcu să treacă mai întîi 
test al turneelor interna- 

de juniori,
de circuit.

pînă a aborda

noștri se află

cu adversari care s-au arătat de 
obicei mult superiori. El a fost de
pășit de forța concursurilor, chiar 
relativ modestă. Poate că ar fi tre
buit ca 
întregul 
ționale 
probele

Acum, tenismenii
înaintea unor noi starturi. Țiriac 
și Marcu evoluează la Valencia, 
primul turneu din cele șase ale se
riei mediteraneene. La rîndul său, 
Năstase intră în joc, de săptămîna 
viitoare, la Barcelona. Aci, lotul 
adversarilor se îmbogățește cu pre-

zența 
frunte 
nuel Orantes, 
cezi, avînd pe Patrick Proisy ca 
„primă vioară". Sub semnul între
bării se află, încă, mult așteptata 
reintrare a asului australian John 
Newcombe.

In tot acest timp, vor continua 
întrecerile în cele două grupe ale 
Circuitului WCT. După Merrifield 
și Atlanta, ultimele sale escale, 
s-au făcut precizări în clasamente, 
foarte importante — de altfel — 
deoarece primii patru clasați din 
fiecare grupă participă la faza fi
nală de la Dallas, între 9 și 13 
mai. Deși învins de Stan Smith, 
în finala celui de al șaselea tur
neu, Roci Laver conduce în grupa 
A, cu un total de 42 puncte. Smith 
are 35 p, amîndoi fiind distanțați 
față de al treilea clasat — Roy 
Emerson 21 p. în a doua grupă 
s-au jucat cinci turnee. Aci lupta 
este mult mai strînsă. Conduce 
Riesen cu 25 puncte, urmat de

In ziua a doua
pei campionilor___ .___ — -----
culin, competiție care se desfășoară în 
localitatea belgiană Anvers, echipa 
Ț.S.K.A. Moscova a învins cu scorul de 
3—0 (15—7 15—4, 15—8) formația polone
ză Reszowia. La capătul unui joc echi
librat, Ruda Hvezda Praga a cîștigat cu 
3—2 (8—15, 15—7, '* •' "
partida susținută 
Brno,

12—15, 16—14, 15—7)
cu formația Zetor

a luat sflrșlt medulLa Buenos Aires _ _______...
de tenis dintre echipele Argentinei șl 
Braziliei, contînd pentru preliminariile 
zonei sud-americane a „Cupei Davis”. 
Tenlsmenij argentinieni au obținut vic
toria cu scorul de 4—1 șl s-au calificat 
pentru faza următoare a competiției. . în 
ultimele două partide de simplu, Julian 
Ganzabal l-a învins cu 10—8, 7—5, 6—4, 
pe Jorge Lemann, jar Guilermo Villas 
a dispus cu 4—6, 7—5, 6—0, 6—2 de 
Carlos Kirmayr. Din formația braziliană 
au lipsit cunoscuții internaționali Tho
mas Koch și Edson Mandarlno.

■
In cadrul „Cupei Davis" (zona nord- 
americană), selecționata Mexicului a cîș
tigat cu scorul de 5—0 întîlnirea susți
nută la Ciudad de Mexico cu echipa 
Columbiei. în ultima zi a meciului, s-au 
înregistrat următoarele rezultate : Loyo 
Mayo — Ivan Molina 2—6, 6—4, 6—1, 
6—3 ; Raul Ramirez — Jalro Velasco 
6—1, 6—3, 6—-3.

JIMMY CONNORS

Turul ciclist internațional al Algeriei a 
programat etapa a 6-a, desfășurată în
tre Biskra și Batna (117 km). Primul a 
trecut linia de sosire rutierul maghiar 
Imre Gera, cronometrat în 2 h55:59. După 
aproape 1 minut a sosit sportivul sovie
tic Lihaciov. în același timp, a fost în
registrat și grosul plutonului. în care se 
aflau și cicliștii români. în clasamentul 
general individual conduce polonezul 
Szozda cu 21 h 14:24, urmat de sovieticul 
Gusiatnikov 21 h 18:32 și de olandezul 
Kneteman 21 h 18:56. Pe echipe._ în frun
tea clasamentului se 
Poloniei, urmată de 
Suedia. Cehoslovacia, 
etc.

află selecționata 
Olanda.
R. F.

U.R.S.S., 
Germania

stabilit ea 
_____ _____ ____ ___ 61 Johnny

Clark (Anglia) să lupte pentru titlul 
continental la categoria cocoș,- în pre
zent vacant. Meciul se va desfășura la 
17 aprilie la „Royal Albert 
Londra.
■
Competiția internațională de 
desfășurată la Tarragona 
fost cîștigată de alergătorul 
K. Masita. El a pilotat o

Comisia europeană de 
pugillștil Franco Zurlo

box a 
(Italia)

Hall“ din

Taylor și Fairlie 21 p, Ashe și Cox 
16 p, Rosewall 15 p. Doar 
te totalizează Jan Kodes, 
al turneului de la Koln.

Ar mai trebui precizat 
aceste turnee — inclusiv 
încep acum pe coasta Mediteranei 
— nu contează pentru Marele Pre- 
miu-FILT, ediția 1973. Cum am 
mai scris, anterior, seria concursu
rilor sale reîncepe abia în luna 
mai, cu turneul de la Bornemouth, 
după un start solitar luat în ia
nuarie la Melbourne. Deci, marele 
sezon nici nu a început încă !

Radu VOIA

10 punc- 
cîștigător

că toate 
cele care

ALTE TURNEE DE TENIS

moto-cros. 
(Spania), a 
cehoslovac 

_____ ___motocicletă 
„Jawa“ de 250 cmc." La Clasa 100 cmc a 
terminat învingător Rold Witthoft (R. F. 
Germania) pe un „Zundapp". Un alt 
alergător cehoslovac. C.espiva, s-a cla
sat pe primul loc în cursa rezervată 
motocicletelor de 350 cmc.
■
La Florența s-a disputat întîlnirea inter
națională de tenis de masă dintre selec
ționatele Italiei și Belgiei. Gazdele au 
obținut o victorie la limită, cu scorul 
de 4—3. Din formația învingătoare s-a 
evidențiat C. r 
meciuri : 2—0 
și 2—0 (21—11,
■
Cursa cîclistă 
Tongrînne a fost cîștigată la 
diție de rutierul belgian Van VUerber- 
ghe, cronometrat pe distanța de 200 km 
cu timpul de 5 h 10’. El l-a întrecut la 
sprint, cu două lungimi de bicicletă, pe 
francezul Desnard. După 1’15” a sosit 
compatriotul său Godefroot. Ciclistul 
francez Poulidor a ocupat locul șase.

Boși, care a cîștigat două 
(21—14, 21—7) cu Schalley 

, 21—19) cu Van

internațională

de Walle.

Liăge — 
actuala e-

ATLANTA. — Turneul s-a înche
iat cu victoria campionului ameri
can Stan Smith, care a dispus în 
finală cu 6—3, 6—4 de australianul 
Rod Laver. în finala probei de du
blu, cuplul australian Rod Laver- 
Roy Emerson a întrecut cu 7—6, 
6—3 perechea Robert Maud (R.S.A.) 
— Andrew Pattison (Rhodesia).

VALENCIA. — Iată rezultatele 
înregistrate în partidele prelimina
re ale probei de simplu bărbați : 
Montrenaud (Franța) — Warboys 
(Anglia) 6—3, 4—6. 6—4 ; Tocci

(Italia) — Thamin (Franța)
6— 2 ; Lara (Mexic) — Collins 
glia) 6—3. 7—6 ; Muntanola 
nia) — Johansson (Suedia)
7— 6 ; Feaver (Anglia) — W. Go- 
drella (Franța) 6—4, 6—3 ; Herrera 
(Spania) — Franchitti (Italia) 6—1, 
6—4.

MERRIFIELD. — Finala a fost 
cîștigată de olandezul Tom Okker, 
care l-a învins în finală cu 6—3, 
6—7, 7—6 pe americanul Arthur 
Ashe, în urma a două „tie
break” -uri.

6—4, 
(An- 

(Spa- 
6—4.

Concursul internațional de sabile des
fășurat la Londra s-a încheiat cu suc
cesul scrimerului vest-german Walter 
Covents, clasat pe primul loc în turneul 
final cu cinci victorii. Locul secund a 
fost ocupat de englezul Roger Cohen — 
patru victorii.

In cadrul campionatelor naționale de 
înot ale Suediei, care se desfășoară la 
Vaexjoe (bazin de 25 m), Andres Bell- 
bring a înotat 400 m liber în 3:59.6 — 
cea mai bună performanță mondială. 
După vest-germanul Hans Fassnacht 
(3:59,7). Bellbrlng este cel de al ddilea 
înotător din lume care coboară sub 4 
minute în această probă.

CAMPIONATE DE FOTBAL
IUGOSLAVIA: Santraci (O.F.K.)
— patru goluri într-un meci

NOVI SAD, 26 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru). Un' accident 
nefericit a întristat săntămîna tre
cută fotbalul iugoslav. Intr-un meci 
fără imnortanță. un simplu amical, 
în micul orășel Zrenianin, admira
bilul iucător al lui Steaua roșie, Dra
gan Geaici s-a accidentat grav (frac
tură de 
ciocnire 
Piciorul 
în ghips

Pe o
disputat jocurile etanei a XXT-a. La 
Sarajevo, în derbyul Zeleznicear — 
Velej Mostar (scor 2—0), Bukal a în
scris ambele goluri (min. 8 și 35). 
Foarte spectaculos, dramatic, meciul 
de la Belgrad, dintre O.F.K. si Di
namo Zagreb. în min. 20. oaspeții 
conduceau cu 2—0 prin golurile În
scrise de Lalici si Vabeț. dar cele
brul „tunar" Santraci s-a dezlănțuit 
și a înscris nu mai puțin de patru 
goluri la xînd ! Celelalte partide : 
Spartak Subotica — Steaua roșie Bel
grad 0—1 (nenalty înscris în min. 80 
de Lazarevîci. dar contestat cinci mi
nute de gazde •). Sutjeska Niksici — 
Vardar Skoplje 0—2 (adversarii lui 
A.S.A. Tg. Mures în Cupa Balcanică 
au trecut pe ultimul loc). Olimpia 
Ljubljana — Sloboda Tusla 2—2. Bor
— Radniciki Niș 1—0. Celik Zenica — 
Vojvodina 0—2, Borac Banja Luka — 
Hajduk Split 2—0, Partizan — Sara
jevo 3—1. în clasament: 1. Steaua 
roșie — 31 p, 2. Velej — 29 p, 3. 
O.F.K. Beograd — 28 p. în clasa
mentul golgeterilor conduce Santraci, 
cu 18 goluri, urmat de Lazarevîci — 
14 g si Bajevicl (Velej)

DUȘAN

BULGARIA: Ț.S.K.A. Sofia ci?' 
tigâ „eternul derby”

SOFIA, 26 (prin telefon, de la co
respondentul nostru). Etapa a XXII-a 
a campionatului bulgar a programat 
derbyul Ț.S.K.A. — Levski Spartak,

peroneu). în 
cu portarul 
lui Geaici a 
pentru sase 
vreme de primăvară s-au

min. 63. la o 
echipei gazdă, 
fost imobilizat 
săptămîni.

- 11 g.
BUGARIN

C.M. DE SCHI 197S LA HEAVENLEY VALLEY?
NEW YORK. — In cadrul unui 

interviu, Hughe Killbrew, unul din 
oficialii stațiunii de sporturi de 
iarnă Heavenley, a anunțat că re
giunea lacului Tahoe va candida 
la organizarea campionatelor mon-

diale de schi alpin din 1978. El a 
arătat că această regiune cuprinde 
numeroase stațiuni bine echipate ca 
Reno, Sparks, Carson, South Lake 
Tahoe și, desigur. Heavenley Valley.
...... ................................ -..—...

ÎN EUROPA
urmărit pe stadionul „Vasil Levski" 
de 55 000 de spectatori. Ț.S.K.A. a 
deschis scorul prin extrema stîngă 
Marașliev, Levski a egalat în min. 88 
prin Panov, dar în ultimul minut, 
Jekov, printr-un șut-bombă de la 25 
de metri, aduce din nou avantajul 
de partea echipei sale, care își con
solidează astfel poziția de lider. Sla
via Sofia, prin victoria cu 4—1 asu
pra lui Dunav Ruse, a trecut pe lo
cul secund. Celelalte rezultate : Aka- 
demik Sofia — Trakia Plovdiv 0—0, 
Volov — Lokomotiv Sofia 1—3, Lo
komotiv Plovdiv — Beroe 1—0, Per- 
nik — Laskov 1—0, Etîr — Cerno 
More 0—0. J.S.K. Spartak — Spartak 
Pleven 2—0. Tn clasament : 1. Ț.S.K.A 
Sofia — 32 p. 2. Slavia Sofia — 29 p, 
3. Levski Spartak și Lokomotiv Plov
div — 27 p. în clasamentul golgeteri- 
lor conduce Jekov (Ț.S.K.A.), cu 16 
goluri, urmat de A. Mihailov (Loko
motiv Sofia) — 15 g, și Bonev (Loko
motiv Plovdiv) 13 g.

TOMA HRISTOV
(etapa a 26-a) : F. C. 
Haarlem 1—1 ; F. C.

M3LV.’

OLANDA
Utrecht — ,—, ,
Amsterdam — AZ 67 Alkmaar 0—3 ; 
Go Ahead
Maastricht 2—2 : P.S.V. Eindhoven —

Deventer

Sparta Rotterdam 2—1 ;. N.E.C, Nij
megen — Excelsior Rotterdam 2—1 ; 
Feyenoord Rotterdam — F. C. den 
Haag 2—0 : F. C. Groningen -- F. C. 
den Bosch 4—2 ; N.A.C. Breda — 
F. C. Twente Enschede 0—1 ; Teista-
— Ajax Amsterdam 0—1. Clasament :
1. Ajax — 46 p : 2. Feyenoord — 42
p (un joc mai puțin); 3. Sparta
Rotterdam — 37 p.

FRANȚA (etapa a 26-a) : Metz — 
Nancy 1—0 ; Angers — Lyon 1—0 ; 
Valenciennes — Rennes 2—0 ; Sochatix
— Marseille 1—2 ; Reims — Sedan 
5—1 ; Strasbourg — Nice 0—1 ; Bor
deaux — Nîmes 0—1 ; St. Etienne — 
Nantes 1—2 ; F. C. Paris — Red Star 
3—2; Ajaccio — Bastia 0—1. Clasa
ment : 1. Nantes — 38 p ; 2. Nice — 
36 p (un joc mai mult) ; 3. Marseille
— 34 p.

UNGARIA (etapa a 19-a): Videoton
— Tatabanya 2—0; Csepel — Pecs 
3—1 ; Ujpesti Dozsa — M.T.K. 4—1 ; 
Ferencvaros — Honved 4—4; Sze
ged — Vasas 1—1 ; Salgotarjan — 
Diosgyor 1—0 ; Komlo — Egyetertes 
2—2 : Zalaegerszeg — Raba Eto 2—1. 
Clasament: 1. Ujpesti Dozsa — 31 p;
2. Ferencvaros — 27 p; 3. Vasas
— 26 p.

[ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE]

AU început turneele pe categorii de greutate la box
0 mare surpriză: Pușcaș învins prin K. O.!

Aseară, la Oradea, Pitești și Iași au început turneele pe categorii de greutate, 
încă din primele meciuri au apărut surprizele, vechile ierarhii fiind de pe acum 
in pericol. Iată rezultatele transmise de corespondenții noștri.

ORADEA : C. Stanef (Metalul Bucu
rești) b. K.O. 1 Gh. Pușcaș (Steaua), A. 
niescu (Constanța) b.ab. 2 N. Endredl 
(Voința Satu Mare), N. Duca (Crișul • 
Oradea) b.ab. 1 I. Gherman (S. C. Ba
cău), P. Anton (Rapid) b.p. v. Neagu 
(Dlnamo Buc.), A. lacob (Voința Buc.) 
b. dese. Al. Vlădan (Metalul Salonta), 
D. Mlhalcea (Dlnamo Buc.) b.p. p. 
Pîrcu (Vulturii Tulcea), V. Filip (Cons
tanța) b.p. c. Nlcolae (Rapid), șt. Florea 
(Steaua) b, K.O. 2 D. Stalcu (progresul 
Buc.), M. imre (Dlnamo Brașov) b.p. 
Șt. Popa (A.S.A. Cluj). (I. GHIȘA — 
coresp. jud.)

PITEȘTI : V. Stan (Rapid) b.p. I. Ke- 
rekeș (C.S.M. Sibiu), 1. Lungu (Metalul 
Buc.) b.p. N. Iovănescu (U. M. Timi
șoara). D. Dorobanțu (Dlnamo Buc.) b.p. 
V. Rădulescu (Metalul Plopeni). M. Toni 
(Constr. Galați) b.p. V. Hreniuc (C.S. 
Baia Mare), Z. Stroe (Progresul Brăila) 
b.desc. 3 D. Ușurelu (Electroputere Cra
iova), P. Dobrescu (Dinamo Buc.) b.p. 
Gh. Vlad (Muscelul Ctmpulung), M.

Lupu (Automobilul Mâcto) b.ab. i C. 
stan (Voința Buc.). I. viad (Chimia 
Briila) b. K.O. 3 M. Gheorghiu (Buzău), 
I. Bute (A.S.A. Bacău) b.p. T. Kaczor 
(Constanța). (Al. MOMETE — coreip.)

IAȘI : Gh, Ciochină (Steaua) b.p. C. 
Tîrcheș (Cimentul Medgidia), Ph. Mongo 
(Electroputere Craiova) b.p. I. Boancă 
(C.S.M. Cluj), p. Mânole (Constanta) 
b.ab. 1 M. Fodor (Sibiu), C. Pipolu (Plo
iești) b.p. S. Chiriță (Metalul București), 
N. Butisacă (C.S.M. Cluj) b.p. V. Mun- 
teanu (Dunărea Galați), C. Agrigoroaie 
(Nicolina lași) b.p. M. Peia (Dinamo 
Buc.). G. Pometcu (Rapid Buc.) b. K.O. 1 
Gh. Moraru (Dunărea Galati), i. Gyorfi 
(Dinamo Buc.) b.ab. 2 I. Dinu (Con
structorul Buzău). Al. Hiera (C.S.O. Pi
tești) b.ab. 2 I. Cîmpeanu (A.S.A. Cluj), 
Gh. chivăr (Steaua) b.p. R. Lazea (Mo
torul Arad). (D. DIACONESCU — coresp. jud.).

„ Vom reveni cu amănunte în ziarul 
nostru de mîine.
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